Aplikasi Seluler Atlas: Siap Berbisnis
Komponen inti Inisiatif Kesiapsiagaan Usaha
Sebuah pendekatan inovatif untuk kesiapsiagaan usaha kecil
Sejak 3 tahun terakhir, Pusat Kesiapsiagaan Bencana Global (GDPC) IFRC telah mengembangkan dan meluncurkan
aplikasi seluler menarik dan terukur, Atlas: Siap Berbisnis, yang ditujukan untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan respons
usaha kecil. Usaha kecil memainkan peran sangat penting dalam masyarakat dan pasar global dalam berkontribusi untuk
lapangan pekerjaan dan rantai pasok. Mereka adalah sarana penting dalam menstimulasi dan memulihkan kegiatan ekonomi
di tingkat masyarakat dalam pemulihan setelah bencana.
Kendati banyak usaha kecil secara intuitif menyadari pentingnya bersiap untuk kemungkinan bencana yang mungkin
mengganggu usaha mereka, sejumlah kajian menunjukkan bahwa mayoritas usaha kecil tidak secara aktif melakukan
persiapan. Ini karena beban ﬁnansial tinggi dan kurangnya panduan praktis dan juga seringkali menyebabkan kesukaran
bukan hanya bagi usahanya, namun juga masyarakat sekitar.
Atlas meringankan semua kendala ini dengan menjadi perangkat
mudah akses yang cuma-cuma untuk pengusaha lokal dalam
membantu mereka setiap tahapannya. Diciptakan secara khusus
untuk membantu pengusaha kecil, pemilik usaha atau manajer untuk
belajar cara meningkatkan kesiapsiagaan sesuai batasan
kemampuan mereka sendiri dengan menyelesaikan tugas secara
mandiri atau bersama karyawan mereka, Atlas juga dibuat untuk
menguji kesiapan operasional, jaringan dan hubungan kerja,
kepemimpinan dan budaya, merubah kesiapan dan kemampuan
mereka untuk membantu karyawan di lingkungan kerja. Sesuai
perkembangan pengguna dalam melalui keempat level aplikasi dan
tanggapan mereka terhadap pertanyaan kesiapsiagaan, Atlas
dengan terampil menjalankan secara otomatis dan berbagi suatu
'Rencana Krisis dan Pemulihan'. Rencana ini dapat dipakai bukan
hanya saat bencana, namun juga untuk melatih kesiapan serta
mendidik karyawan.
Aplikasi seluler ini memanfaatkan ﬁtur interaktif, termasuk sesi
obrolan dengan Atlas yang mengingatkan pengguna untuk menilai
level kesiapsiagaan mereka, menguji perkembangan mereka, dan
memandu pengguna dalam perjalanan unik mereka menuju
ketahanan bencana. Perjalanan unik ini dicapai oleh sistem
manajemen konten ﬂeksibel Atlas yang dapat disesuaikan untuk
menunjukkan lokasi khusus konten pengguna, dapat tanpa batas
diterjemahkan ke dalam bahasa serta dialek lokal manapun, dan
dapat dimodiﬁkasi untuk menyertakan konten bagian khusus guna
membantu pengusaha secara lebih baik dan membuat mereka tetap
aktif setiap tahapannya.

Atlas: Siap Berbisnis tersedia dalam 7 bahasa – Arab, Inggris,
Prancis, Indonesia, Spanyol, Swahili, dan Vietnam – dan lebih
banyak lagi bahasa sedang dalam pengembangan.
Unduh di: preparecenter.org/atlasapp

“Sangat jelas sekali bahwa [Atlas] mengenai pemulihan bencana dan ketahanan
usaha, guna memastikan Anda memiliki apa yang dibutuhkan." - Pemilik usaha
kecil, Selandia Baru.

Sebagai bagian dari jaringan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah global, Pusat Kesiapsiagaan Bencana Global (GDPC) adalah
pusat sumber daya yang menggiatkan inovasi dalam kesiapsiagaan bencana dan mendukung pembelajaran serta berbagi
pengetahuan di kalangan praktisi kesiapsiagaan bencana di seluruh dunia. Satu aspek kunci dari pekerjaan GDPC adalah
menggiatkan pendekatan inovatif pada kesiapsiagaan bencana, seperti kreatiﬁtas dalam penggunaan teknologi. Melalui Inisiatif
Kesiapsiagaan Usaha, masyarakat nasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah serta organisasi mitra dapat menyediakan Atlas:
Siap Berbisnis untuk masyarakat lokal guna memperkuat ketahanan masyarakat secara keseluruhan dan mengurangi dampak
bencana.
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