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GDPR &
GDPR Support

Assisterer og supporterer eDiscovery Toolbox
for Data & More
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I har passeret d. 25/5-2018 og gået i drift ..

mailto:kbhh@gdprsupport.dk
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GDPR projektet er gennemført ..
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Har i styr på GDPR dokumenter som:
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Kender jeres ansatte til:
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Kan i identificere data i mail/dokumenter
Mails

• Personer
• Sensitive ord
• Dokumenttyper

PDF

WORD

• Læser billedindhold
CV

PA
S
SUNDSHEDSKORT

• CPR-/Pasnumre
• …
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Har i tid til manuel oprydning:
Eksempel: En medarbejder som (kun) har 10.000 mails – 10% er med bilag

• Vurdering om en mail er relevant:
• 10% mails har en 1 vedhæftning:
• 3% mails som kræver ekstra fokus:

2 sekunder per mail
1 minut per mail inkl. bilag
5 minutter per mail

Vurdering og håndtering af 10.000 mails: 47 timer
(gang selv op med antal mails, vedhæftninger og antal medarbejdere)
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Vores løsning er automatiseret oprydning!
Organisatorisk forankring, nudging og digitalisering - der holder styr på data compliance

DATAKILDER
FÆLLES MAILKONTI
MEDARBEJDERKONTI
VEDHÆFTNINGER
FIL DREV
DOKUMENTER
PDF
BILLEDER
KALENDERE
LAPTOPS
SHAREPOINT
TEAMS
ONE-DRIVE

IDENTIFIKATION

VURDERING
Data Subjekter
Sensitivitet

+100 dokumenttyper
+10000 GDPR søgeord
Algoritmer og AI

Data politikker
Indhold
Placering
Alder

AFHJÆLPNING









Rapportering
Informering
Notificering
Markering
Kryptering
Flytning
Sletning
Dispensation
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Forankring i hele organisationen

Alle i organisationen får relevant indsigt og hjælp til at sikre god datahåndtering
LEDELSEN

• Oversigter om organisationens evne
til at overholde datapolitikker og
sletteregler

COMPLIANCE
ANSVARLIG

• Indsigt i datacompliance og udfordringer
med datahåndtering i organisationen
• Hurtig søgning ved indsigtsbegæringer

OMRÅDEANSVARLIGE

• Afdelingsoverblik
• Risikooversigter
• Medarbejderoversigter

MEDARBEJDERE

•
•
•
•
•

Notifikationer om ens eget non-compliant data
Markering om en mail bør håndteres
Smartfoldere der viser relevante mails
Sletter og flytte mails
Søgning om dispensation
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Der er løsninger til en hver virksomhed
1. Egen ToolBoX, server el.

Cloud løsning med eget
BI miljø
1. Mail
2. Dokumenter
2. GDPRMail er en hosted
service løsning med prædefinerede rapporter
1. Mail
2. Kan suppleres med:
1. Flere rapporter
2. GDPR coaching
3. Assistance v. GDPR
spørgsmål
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Få testet jeres data
IT-ressource
1-2 timer

Resultatmøde
2 timer
Ca. 1-2 uger

•

Vi kan scanne et udvalg af mailkonti og evt. filer

•

I uploader Jeres data direkte til vores ToolBox

•

Kontakt os for en pris: kbhh@gdprsupport.dk

•
•
•
•
•

Faktuel indsigt i jeres
data compliance for
mails og dokumenter
Kundespecifikke
afsøgninger i data
Risikovurdering
Beslutningsgrundlag
Afprøvning af løsningen
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