Управління безперервністю бізнесу
Навчальний приклад – необхідність і складність
здійснення змін
Частина 2
22 жовтня 2015 р.
Services 11811916.1

3. Здійснення змін – підхід до програми змін
Навіщо?
Захистити наші критичні
послуги і процеси від
руйнівних подій
Покращити розуміння
організації - один банк

Покращити обізнаність та
управління ризиками

Запобігти впливу на
економіку і репутацію банку

Сприяння добробуту народу
Сполученого Королівства,
підтримуючи грошову та
фінансову стабільність

Прискорити відновлення
після подій

Досягти токого рівня
стійкості, який ми хотіли би
мати на ринку вцілому

Статут служби забезпечення безперервності бізнесу: забезпечення надійної і
гнучкої спроможності швидко реагувати і безпечно відновлюватись після подій, що
порушують процеси, які є критично важливими для виконання нашої місії з підтримки
грошової та фінансової стабільності, водночас захищаючи авторитет і репутацію Банку.
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3. Здійснення змін – підхід до програми змін
Governors
Business Continuity Management
Mission Statement

Всередині

Зовні

Risk Mgmt.
Framework
Risk Oversight

Business Continuity Management
Policy

Vendor Mgmt.
Framework
Procurement

Business Continuity Planning
Framework

Technical
Recovery
Frameworks
ISTD/Property
PMM
Programme Office

Operating
Model
•
•
•
•

Information
Assurance
ISD

Critical Incident
Management
Framework

BC Lifecycle

Controls
Governance
Roles &
Responsibilities
Scope of services

•
•

•
•

Understand the
business
Select or reconfirm
Strategy
Plan & Resource
Test, Exercise &
Improve

Structure and Plans
•
•

•
•

Authorities
Response
Framework

Sector
Framework

Gold-Silver-Bronze
Critical Incident
Management Plan (role
cards / templates)
Critical Incident Response
plans
Contingency plans

Training & Awareness

Governance & Reporting
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3. Здійснення змін
Початок програми змін та зміна пріоритетів (1/2)
•

Повернення до початкових принципів

•

Консалтингова підтримка у формуванні нашої політики і рамкових принципів

•

Початковий акцент на плануванні безперервності бізнесу

•

Створено робочу групу
20 жовтня 2014 р. – перебій у роботі системи валових
розрахунків в режимі реального часу (RTGS)

•

20 жовтня 2014 р. після відновлення системи RTGS після 9-годинного збою,
Керуючий Марк Карні заявив, що Банк проведе незалежну перевірку причин
інциденту, оцінить ефективність реагування Банку та зробить відповідні
висновки.

•

Пріоритет нашої програми змінився, в центрі уваги тепер було
Управління критичними ситуаціями
Business Continuity Management, PPSD
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3. Здійснення змін
Початок програми змін та зміна пріоритетів (2/2)

•

Прискорити заходи з вдосконалення системи антикризового управління Банку
•

Необхідно прискорити поточну роботу з вдосконалення і
тестування внутрішньої системи анти-кризового
управління і комунікацій, щоби забезпечити кращу
спроможність Банку реагувати на операційні події або
ситуації, які впливають на репутацію Банку у керований,
прозорий і узгоджений спосіб. Це повинно включати в себе:
–

визначення протоколів передачі вирішення проблем на вищий
рівень ієрархії, прийняття кращих практик, визначення ролей та
обов'язків з анти-кризового управління;

–

Визнання того, що в певних обставинах сам Банк може бути
причиною «кризи» сектору фінансових послуг і що перебій в
роботі RTGS є одним з можливих сценаріїв, і в таких ситуаціях
Банк моє проактивно співпрацювати з Міністерством Фінансів і
іншими відповідними відомствами (PRA, FCA і т.д.)
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3. Здійснення змін – управління критичними ситуаціями (УКС)

Встановлення рамок
• Understand what best
practice is, draw
knowledge from
reference sites
• Reach out across the
organisation to draw on
experience and
knowledge.
• Form a working group to
consult with and
prepare for approval
Endorsed by end
March

Розробка плану і
навчальної програми з
УКС
• Develop detailed plan, and
supporting material
including role cards,
templates, etc
• Appoint trainer
• Develop training
programme and material
• Appoint exercise partner
Developed CIM plan and
training programme by
end May

Developed the
framework

Ухвалення

Процес
розпочався
15 січня

• COO (Deputy Governor)
sponsorship
• Endorsed by GovCo
• Agree implementation plan
including first exercise (July
2015)

CIM Operational
Mid July

Delivered training,
developed exercise by
end June

Наступні
кроки

Delivered Table-top
and exercise by mid
July

Розроблення
тренінгів і вправ
• Work with each Business to
agree who will fulfil roles
• Schedule sessions, mixing up
the business reps
• Deliver training, make it clear
there is an exercise coming
• Agree exercise objectives,
develop scenario (keep it
secret).

Проведення
тренування
• Table-top walk through of
plan using a simple
scenario
• Rehearsal of exercise
control team
• Exercise and wash-up
• Review of Lessons
identified
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3. Здійснення змін – управління критичними ситуаціями
План з управління критичними ситуаціями (1/3)

Яка структура?
стор. 5

Як відбувається передача вирішення
проблем на вищий рівень ієрархії?
стор. 6

Як здійснюється активація?
стор. 7

Як ми працюємо?
стор. 8
Business Continuity Management, PPSD
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3. Здійснення змін – управління критичними ситуаціями
План з управління критичними ситуаціями (2/3)
Підтверджуючі документи






Звіт про критичну ситуацію (CIR)
Список контактів
Порядок денний засідання
Консолідоване інформаційне повідомлення
Карти ролей

Приклад…
В чому цінність карти ролей?
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3. Здійснення змін – управління критичними ситуаціями
План з управління критичними ситуаціями (3/3)
План має опції…
В ідеалі ми працюємо з нашого Центру управління критичними
ситуаціями

У нас є інші фізичні локації…..

……. ми також можемо працювати віртуально

Business Continuity Management, PPSD
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3. Здійснення змін – управління критичними ситуаціями
Навчальний підхід
• Повідомлення зверху вниз
• Навчальна програма з урахуванням обов'язків та ефективного
використання часу:
o Золотий командувач / золотий радник– 1 година
o
o
o

Золота підтримка – 1 година
Срібний командувач / срібний радник – 2 години
Команди підтримки в критичних ситуаціях (CIST) – 2 години

• Ми використовували зовнішнього експерта з УКС, щоб
допомогти нам провести надійні та мотиваційні сесії.
• В цілому ми підготували ~ 140 колег протягом 23 сесій.
• Ми розробили настільні інструкції для розуміння взаємодії між
ролями, використовуючи дуже простий сценарій.
Business Continuity Management, PPSD
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3. Здійснення змін – управління критичними ситуаціями
Вправа ‘Нові землі’ – Мета і завдання

Мета
Перевірити заплановану відповідь на критичну ситуацію на
золотому і срібному рівнях, використовуючи План управління
критичними ситуаціями
Завдання
• Потік/управління інформацією на всіх рівнях структури.
• Зв'язок між «золотом» та «сріблом» стосовно прийняття
стратегічних і тактичних рішень.
• Доцільність наявних об'єктів та документації.
• Підвищення обізнаності про систему і її стосунки з іншими
системами
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3. Здійснення змін – управління критичними ситуаціями
Виконання вправи

• Співпраця з іншими підрозділами
• Створено робочу групу за участю представників різних сфер бізнесу
для розробки надійного сценарію. Ми тримали це в секреті.
• ‘Контроль зо виконанням вправи’ виконував роль бронзового рівня та
інших сторін.
• Передача вирішення проблем на вищий рівень ієрархії за планом.
Працювали з Центру управління критичними ситуаціями і зони
Керуючих.
• Темп був вимогливим, ми пройшли 2 цикли срібного і золотого рівня.
• Навчальна сесія проходила відразу ж після останньої зустрічі на чолі
з Головним операційним директором (заступником Керуючого), щоб
визначити засвоєні уроки.
• Ми з'ясували, що План управління критичними ситуаціями був
працездатним, і його статус було змінено на «операційний».
• Засвоєні уроки наразі впроваджуються на практиці.
Business Continuity Management, PPSD
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3. Здійснення змін – управління критичними ситуаціями
Цикл безперервності бізнесу (ББ) - стандартний підхід і як краще
його застосовувати
•Як ми постійно
вдосконалюємоcь?
•Як ми демонструємо
готовність?

•Що дійсно важливо, і як це
працює сьогодні?
• На які джерела ризику ми
повинні зосередити увагу?

•Звідки ми знаємо, що наші
плани будуть працювати?

•Що ми маємо досягти у
випадку збою системи?

•Кого побтрібно навчти?

•Як ми маємо
стабілізувати,
продовжувати,
відновлювати процеси?

•Які ресурси для цього
необхідні?

•Які кроки необхідні для
відновлення?

•Що ми наразі маємо, щоби
цього досягти?
•Як ми можемо краще
захищати наші важливі
процеси?

Business Continuity Management, PPSD
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3. Здійснення змін - планування безперервності бізнесу
Що дійсно має значення - критично важливі бізнес-функції

What does the Bank do to maintain monetary and financial stability?

Category

Ref

Business Critical Function

Business Continuity objective

A

Operating in sterling markets to manage sterling liquidity and any other assistance to the
market as necessary.

To ensure essential sterling market obligations are undertaken
and settled within the relevant financial market deadlines.

B

Operating in foreign exchange markets to manage foreign currency liquidity and any other
assistance to the market as necessary.

To ensure essential foreign currency market obligations are
undertaken and settled within the relevant financial market
deadlines.

C

Operation of the RTGS system, including provision of intra-day liquidity.

To ensure that all payments are settled within the necessary
financial market deadlines and before the CHAPS payment
system closes.

D

Provision of critical banking services to HM Government and other key customers.

To ensure settlement and management of all critical transactions
within the relevant financial market deadlines.

E

Enable the MPC to determine the stance of monetary policy and to communicate its decisions
to the markets in an orderly manner.

To make any time critical monetary policy decisions and
communicate those decisions in an orderly manner.

F

Enable the FPC to make and communicate recommendations on financial policy and use of its
powers of direction in an orderly manner.

To make any time critical financial policy decisions and
communicate those decisions in a timely and effective manner.

G

To provide prudential regulation and supervision over financial institutions (including banks,
building societies, credit unions, insurers and major investment firms)

To make any time critical supervisory decisions for financial
institutions.

H

To provide statutory supervision over payment and settlement systems and central
counterparties.

To make any time critical supervisory decisions for FMIs and
meet any time critical co-operation obligations.

I

Ensure that essential payments are undertaken to facilitate public access to sufficient, high
quality banknotes in a range of denominations.

To ensure that essential payments and processing in relation to
the Note Circulation Scheme and Scottish and Northern Ireland
Banks are undertaken within the relevant deadlines.

J

Ensure that note supply and notes operations continue, in order to facilitate public access to
sufficient, high quality, secure banknotes in a range of denominations.

To ensure that the wholesale distribution of banknotes to and
from BoE cash centres, and between cash centres, can continue
to the extent needed.
To manage the note supply contract and continue anticounterfeiting work.

K

To plan for, and implement, resolutions of failing UK banks, building societies, central
counterparties and €730k investment firms using the UK’s resolution regime powers under the
(amended) Banking Act 2009.

To announce and execute a resolution plan in the expected
timescales.

L

To assess and respond to major operational disruption in the financial system in accordance
with the Bank’s responsibilities as set out in the Authorities Response Framework.

To fulfil the Bank’s strategic and support group roles in
response to a major incident as defined by the Authorities
Response Framework.

Banking &
Market ops

Policy

Supervision

Notes
provision

Market stress

Business Continuity Management, PPSD
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3. Здійснення змін - планування безперервності бізнесу

Відповідальний
менеджер

Координатор ББ

Відповідає за підписання/
затвердження заходів циклу
безперервності бізнесу та
забезпечення планування
безперервності бізнесу всередині
Відділу планування

Сприяє виконанню заходів циклу
безперервності бізнесу.

Команда УББ

Відділ планування

Ми завершили пілотний проект фази «розуміння бізнесу» циклу ББ

Забезпечує керівництво,
консультування і, при
необхідності, критикує
діяльність Відділу планування.
Не бере участі в фактичному
виконанні заходів циклу
безперервності бізнесу.

Основна точка контакту у Відділі
планування для центральної команди
ББ.

Business Continuity Management, PPSD
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3. Здійснення змін - планування безперервності бізнесу
Бізнес-процеси мають бути розділені відповідно до три-рівневої моделі на основі оцінки
критичності бізнес-функції

Tiering Category

Category Definition
A business process that needs to be recovered intraday to enable the Bank to

Tier 1:

deliver one or more of its business critical functions.
A failure to recover this business process intraday would impact on the Bank’s
mission to maintain monetary and financial stability.

Tier 2:

Tier 3:

A business process that is required to deliver one or more of the Bank’s business
critical functions, but does not need to be recovered intraday.
A business process that is not required for the delivery of any business critical
function but is important for the delivery of a local business plan/objective.

NOTE: Business processes which do not meet any of the above criteria do not need to be tiered.
It is not expected that any BC planning will be carried out for these business processes, and any
disruptions will be managed on a reactive basis

Business Continuity Management, PPSD
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3. Здійснення змін - планування безперервності бізнесу
Залежності

Люди

•
•

Які команди беруть участь у бізнес-процесі?
Скільки співробітників в кожній команді?

Технології

•

(і дані)

•

Які ІТ-системи мають вирішальне значення для виконання бізнеспроцесів?
Які існують суттєві залежності від даних/інформації?

Постачальники

Інші сфери
бізнесу

•
•

Які є сторонні постачальники, які виконують елементи бізнеспроцесів?
Хто є пріоритетним постачальником?

•

Чи є інші сфери бізнесу, які забезпечують значний внесок в бізнеспроцеси?

•

Де ці елементи (люди, технології, постачальники, інші сфери
бізнесу) розташовані?
Які є альтернативні приміщення?

Приміщення

•

Business Continuity Management, PPSD
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3. Здійснення змін - планування безперервності бізнесу
Ризики

Ризики

Які ризики нас найбільше непокоять (наприклад кібер-атаки, критичні
збої системи, відмови постачальників, суворі погодні умови, пандемії)?

Вірогідність

Чи присутні драйвери ризиків, які підвищують їх вірогідність
(наприклад географія, технологія, економічний ландшафт, історичні
тенденції)?

Наслідки

Які можуть бути наслідки ризиків (наприклад втрата технологічних
даних, людей, приміщень, постачальників)? «Сценарії неготовності»

Фактори
підсилення
або
зниження

Чи є якісь умови, які можуть посилити або пом'якшити наслідки
(наприклад концентрація всієї команди на одному поверсі в одному
місці, що підсилює втрату приміщень)?

Вплив на
бізнес

Після аналізу впливу певних умов, які можуть посилювати чи
пом'якшувати наслідки, визначіть вплив наслідків на бізнес

Business Continuity Management, PPSD
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Control key:
Divisional procedural

Цикл безперервності бізнесу

Actor key:

Divisional review point

BC
Coordinator

Accountable
Manager

Directorship
COO

Process and key
focus areas

Business Continuity

Central
Service
Providers

Business
Continuity
Management

Business Continuity lifecycle (excluding testing & exercising)
Understand the business

Perform Business
Impact Analysis

Identify key BC risks

1

Select or reconfirm strategy

Define Business
Continuity objectives

Identify BC strategies

Plan and resource

Identify dependencies
and actions to execute
strategy

Obtain recovery
infrastructure to
support the strategy

Choose preferred
strategy

2

Assess Business
impact and
prioritisation

Identify BC risks

Identify required
resources

7
Define BC
objectives

3

All Divisions

Review and approve
“Understand the
business” outputs

9

Request and
coordinate
recovery resource

Identify BC strategies or reconfirm

Review Divisional
strategy

Conduct plan awareness and
role training

Write BC Plan

16

Manage plan training

5

8

10

Review/approve
Divisional strategy

Review and approve BC
plan

Review
training

17

6
Approve strategies
across Directorate

4

BCM

Outputs

Central Service Providers
input to BC Champion

Business Impact Analysis summary document

Confirm/Deliver
recovery resources
(Facilities, IT)

Central Service Providers input to BC
Champion

BC Strategy document

Central Service Providers input to BC Champion

Business Continuity Plan

Training completion
metrics

Compliance Reporting

Provide specialist advisory services throughout the process
Review and challenge key milestone outputs

(Note: Although Business Continuity team controls provide review and challenge to certain parts of the
lifecycle, they are not part of the process execution and should take place retrospectively)

1

4

2

5

3

6

Business Continuity, PPSD
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Control key:
Divisional procedural

Цикл безперервності бізнесу

Actor key:

Divisional review point

BC
Coordinator

Accountable
Manager

Directorship
COO

Business Continuity

Business
Continuity
Management

Process

Business Continuity lifecycle (testing and exercising only)
Annual Calendar

Develop

Prepare

Deliver

• Determine test type, scope, aims and
objectives
• Consider pre-identified risks to
activities

• Divisions to plan and schedule locally
organised tests and exercises, and
align with the central test/exercise
calendar

All Divisions

Central
Service
Providers

• Identify risks associated with the
test/exercise.
• Identify key stakeholders and
participants for test/exercise

• Brief facilitators and participants
• Produce exercise material e.g. test
scripts, injects and debriefing structure
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• Conduct test/exercise including:
o

• Prepare evaluation templates e.g. post
test report

providing command, control
and communication

o

Data capture

• Conduct rehearsals if required

o

Record feedback
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• Produce post-test report highlighting
comparison against success criteria
and key lessons leant
• Identify actions and track through to
completion

• Debrief e.g. Hot –immediately after
the test

• Develop overall test/exercise delivery
plan

Agree scheduling of divisional locally
organised tests and exercises.

Evaluation

13

14
15
Review and approve post-test
report

Divisional Go / No Go

Review and approve test scope,
objectives and success criteria

Decision

13
Agree scheduling of centrally organised
tests and exercises for coming year with
Business Continuity

Cross Divisional/Directorate
Go / No Go Decision

Outputs

Central Service Providers input to BC
Champion and Business Continuity team

Divisional and Bank wide Annual
Testing/Exercising calendar

Central Service Providers input to BC Champion

Pre test documentation (including
objectives, aims and success criteria)

Test scripts and injects

Participant briefing

Final report

Exercise material

Test outputs

Remediation plan

BCM

Compliance Reporting

•
•
•

1

Oversight and challenge
Schedule centrally organised tests and exercises for coming year
Aggregation of test results

(Note: Although 2nd line controls provide review and challenge to certain parts of the lifecycle, they are
not part of the process execution and should take place retrospectively)

4

2

5

3

6

Business Continuity, PPSD
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3. Здійснення змін - планування безперервності бізнесу

Наступні кроки
•
•
•
•
•

Схвалити політику і план з впровадження
Розробити навчальні матеріали і план комунікацій
Провести навчання
Розпочати і підтримувати життєвий цикл в усьому Банку
Розпочати звітність в кінці першої фази життєвого циклу
через узгоджене управління

Business Continuity Management, PPSD
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