למה  BCPולא רק ?DRP
ליי ברנשטיין
לבנק גדול וידוע הייתה תכנית להתאוששות ממקרי שבר ואסון ( DRP -תכנית התאוששות מאסון -
 ,)Disaster Recovery Planשעיקרה – הערכות למקרה של השבתת מערכות המידע בארגון בשל
אירועי כשל או שבר שונים.
התוכנית כללה אתר גיבוי ,תכנית להתאוששות מערכות המידע על פי הגדרות ( RTOזמן התאוששות
נדרש –  ,)Recovery Time Objectiveו( RPO-משך זמן אובדן מידע מירבי – Recovery Point
 )Objectiveשל מערכות המידע השונות של הארגון.
הבנק הגיע למסקנה שתוכנית זו לא מספיקה .במהלך השנים האחרונות הולכת ותופסת לה מקום תפיסת
ה( BCP-תכנון המשכיות עסקית –  )Business Continuity Planשעיקרה  -על הארגון לדאוג לכך
שהתהליכים העסקיים שלו ימשיכו לפעול גם במקרי שבר ואסון .על פי תפיסה זו  -לא רק המידע ומערכות
המידע ,אלא גם תשומות נוספות – כגון כוח אדם מתאים ,תשתיות ,ציוד תקשורת ,ספקים של החברה,
ועוד  -הם כלים המשמשים את הארגון בתהליכים העסקיים שלו ובתהליכים התומכים אותם.
היתרון המרכזי בתפיסת ה BCP-הוא שהגדרת המערכות הקריטיות וזמני ההתאוששות שלהם נגזרת
מזיהוי ומהגדרת ההליכים העסקיים הקריטיים של הארגון .בזיהוי נכון של התהליכים הקריטיים
והמשאבים התומכים אות ם (האנשים המתאימים בארגון ,מערכות המידע ,מערכות התקשורת ,התשתיות
ועוד) ניתן לתעדף באופן מושכל את המשאבים המושקעים בהקמת יכולות ההתאוששות ,ולמקד אותם
במשאבים ובכלים המשמשים תהליכים קריטיים בלבד ,בהתאם להגדרות ה RTO -וה RPO -של התהליך
העסקי ,ולא של מערכות המידע.
המטרה העיקרית של ההיערכות לשעת חירום היא לשמר את התהליכים העסקיים הקריטיים של הארגון
ובכך להבטיח רציפות תפעולית המאפשרת את קיומו "כעסק חי" .הצורך להבטיח את ההמשכיות העסקית
של הארגון קיבל משנה תוקף בשנים האחרונות ,בעקבות אירועים שונים ברחבי העולם .עם השנים גובשו
לטובת הנושא מתודולוגיות שונות ,שהמובילה בהם היא המתודולוגיה הבריטית ,המנוסחת בתקן
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המכון הבריטי להמשכיות עסקית ,הארגון המוביל בעולם בתחום הBCM-

(Business Continuity

).Management
גם בישראל יצאו בשנים האחרונות תקנות מתאימות – תקנה  793שפורסמה על ידי בנק ישראל
והמחייבת את הבנקים ,ובעקבותיה ,תקנה  993שפורסמה באוקטובר  9002על ידי המפקח על שוק ההון
והביטוח במשרד האוצר ,והמחייבת מוסדות פיננסיים בישראל לבנות תכנית שתבטיח המשכיות עסקית.
גיבוש תכנית המשכיות עסקית מחייב שילוב של ניתוח תהליכים יסודי בארגון ,שיתוף מלא של הנהלת
הארגון באישור התהליכים העסקיים ובתעדופם ,והבנה מעמיקה של הקשרים בין התהליכים השונים ובין
מערכות המידע השונות בארגון ,כדי שניתן יהיה לייצר תכנית מתואמת שתבטיח התאוששות של
התהליכים העיקריים הקריטיים של הארגון ,כולל המידע ומערכות המידע התומכות אותם.
לסיכום ,ביצוע מתודולוגי ונכון של התכנית יכול להבטיח ההמשכיות העסקית של הארגון ולא רק את
המשכיות תפעול מערכות המידע שלו.
בנוסף ,התכנית יכולה לחסוך כסף רב באמצעות הקצאה נכונה של המשאבים ,בהתאם לתשומות השונות
הנדרשות לתהליכים העסקיים הקריטיים ולפעילויות התומכות אותם ,וכנגזרת מכך  -להגדרת זמני
ההתאוששות הנגזרים מהצרכים העסקיים של הארגון.
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