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1. Nová licenční politika 

RANIT je metodika a softwarový nástroj pro podporu řízení rizik 

nově v jednotlivých oblastech jejich posuzování. Licence RANIT se 

vztahují na jednotlivé obory řízení rizik a posuzované projekty. 

Licenční politika je stanovena takto: 

 Uživatel licence nabývá licenci k užití té znalostní báze 

posuzování rizik, kterou si zakoupí. Může je libovolně 

kombinovat i užívat současně.  

 Uživatel si zakupuje roční časovou licenci pro každý 

jednotlivý projekt posuzování rizik v daném oboru. 

Projektem se rozumí např. konkrétní posouzení rizik pro 

jednoho zákazníka, toto posouzení zahrnuje neomezený 

počet časových snímků a neomezený počet uživatelů, 

nebo variantně použití RANIT v síti.  

 Roční časová licence opravňuje uživatele 

k plnohodnotnému užívání RANIT pro tolik projektů a 

oborů, kolik má platných licencí. V ceně je zahrnuto 

poskytování všech nových a opravných verzí RANIT, které 

budou v rámci roku platnosti licence vydány a podporu 

formou přístupu na helpdesk. 

 V případě, kdy uživatel neprodlouží platnost své licence 

na další rok, je oprávněn RANIT užívat v režimu Read 

Only a využívat export svých dat. 

 V licenci je zahrnuta metodika RANIT pro daný obor 

posuzování rizik, uživatelská dokumentace a vlastní SW 

nástroj se znalostní databází. 
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2. Novinky verze 5.0 

2.1. Nový obor 

Ve verzi RANIT 5.0 bylo připraveno prostředí pro zpracování a 

řízení rizik v libovolném množství oborů. 

Nově je zde řešen obor finančních rizik ve smyslu zákona 

č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění 

pozdějších předpisů. 

2.2. Projekty 

Pro větší přehlednost a zejména pro zjednodušení práce 

s projekty, bylo vytvořeno nové zobrazování projektů 

v jednotlivých oborech v přehledné struktuře nového panelu. 

 

Obrázek č.1 – Panel projektů 

Dalším zjednodušením je vytváření časových snímků, které 

slouží zejména pro ukládání uzavřených analýz, resp. jejich 

iterací a jejich následného porovnání. 
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S časovými snímky je možno dále pracovat, kopírovat do nových 

projektů. 

2.3. Komponenty 

Nové možnosti kopírování. 

Hierarchická struktura. 2 úrovně seznamu komponent (model 

komponenta > subkomponenta > aktivum). 

 

Obrázek č. 2 – „Komponenta 2“ a její aktiva přiřazená „Komponentě 1“ 

Nové zobrazení identifikace dokončených komponent/aktiv na 

hlavní obrazovce spolu s možností přehlednějšího zobrazení 

barvy rizika pouze ve sloupci Riziko. 
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Obrázek č.3 – Zobrazení rizika 

2.4. Parametry a nastavení 

Vytvořena vazba uživatelů RANIT na seznam vlastníků 

komponent a provázání přístupových práv na tento seznam. 

Možnost nastavení velikosti písma v zobrazení. 

Plná lokalizace do anglického a ruského jazyka. 

2.5. Číselníky 

Přidána možnost definovat a vybrat konkrétní zranitelnosti 

u hrozeb působících na aktiva. 
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3. Novinky verze 5.2 

3.1. Průvodce 

Ve verzi RANIT 5.2 je připraven Průvodce, který popisuje 

jednotlivé kroky vytváření analýzy rizik od vytvoření projektu 

přes založení komponent, až po vyhodnocení analýzy. 

 

Obrázek č. 1 – Panel s průvodcem 

3.2. Nápověda 

Nově je zde řešena nápověda, která je dostupná přes volbu 

Info -> Nápověda. Součástí nápovědy je rejstřík i fulltextové 

vyhledávání. 

Nápověda funguje také kontextově, kdy se zobrazí po stisku 

klávesy F1 v kterékoliv fázi tvorby samotné analýzy, a to na 

záložce s daným tématem. Například při otevřené kartě Aktiva 

se na stisk klávesy F1 otevře nápověda na záložce 3.1.2 Aktiva. 
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Obrázek č. 2 – Nápověda 

3.3. Osobní údaje 

Na kartě aktiva došlo ke zpřístupnění volby Osobní údaje. Volba 

se zobrazí, pokud projekt obsahuje komponentu s názvem 

„Zpracování osobních údajů“. Komponentu je možno vytvořit 

automaticky, a to importem z definovaného XLS souboru. Volba 

slouží k editaci údajů o daném zpracování osobních údajů 

(Obrázek č. 3). 
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Obrázek č. 3 - Karta Zpracování osobních údajů 


