En automatiseret
løsning til GDPR
OpenText™ File Intelligence identificerer og
analyserer personfølsomme data og hjælper til
at overholde de gældende GDPR-regler i tide.
Skræddersyede opsætninger

Datavisualisering i rapporter

OpenText File Intelligence giver virksomhedens GDPR-ansvarlige et klart
overblik over, hvor personrelaterede data ligger gemt i organisationens
IT-systemer. En tre-trins fremgangsmåde sørger for grundig dataindeksering, skræddersyet opsætning af
kategorier, samt automatisk besked
om hændelser, der skal handles på.

Med baggrund i den grundige indeksering, kan der opsættes rapporter,
der giver et klart overblik og visualiserer dataindsigten. Oversigten over
de fundne hændelser og kriterier kan
anvendes til at tage nødvendige beslutninger om direkte handling eller
justering af opsatte kategorier.

Dataoverblik og automatisering
Avancerede filtre og kategoriseringer kan opsættes til at holde skarpt
øje med placeringer og sikkerhed på
dokumenter med personfølsomme
data. Processerne kan helt eller delvist automatiseres, så løsningen sikrer daglig kontrol af, at de gældende
GDPR-regler overholdes.

Det kan eksempelvis være kopiering
af filer til overførsel, eller flytning af
klassificeret indhold til andre sikre
steder. Handlingen kan også være at
slette sikkert og forsvarligt indhold,
der ikke er tilpasset virksomhedens
kategorier, eller som ikke længere
har nogen forretningsværdi.

Advarsel om handlinger i tide
OpenText File Intelligence kan advare i tide om de handlinger, der bør
foretages i forbindelse med personfølsomme data. Indekseringen giver
overblik, men ikke nødvendigvis adgang til de aktuelle dokumenter. Sikkerheden holdes derved intakt.
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GDPR-løsningen eliminerer manuelle opgaver
for jeres IT-administrator og bruger én samlet
grænseflade, for at sikre en problemfri afvikling.
Alle systemer kan analyseres

Fordelene – kort og godt!

Selv systemer af ældre dato, der ikke
som standard giver adgang til data,
kan OpenText File Intelligence få adgang til via en ”Connector”, der er
specialudviklet.

•
•
•
•

Eksempler på brug af løsningen
Individuelle politikker opsættes for
eksempelvis ansøgninger, personaleoplysninger, sygdomsoplysninger og
disciplinærsager. Fx at sidstnævnte
aldrig må gemmes på et åbent fildrev.
Skulle chefen ved en fejl komme til
at gemme en sag på et åbent drev,
fjerner systemet det automatisk og
lægger det over på et lukket. De
involverede parter får automatisk
besked af systemet, så de kan foretage de nødvendige handlinger.
Kategorier og politikker opsættes i
overensstemmelse med, hvad den
enkelte HR-medarbejder eller andre
må have adgang til af oplysninger i
systemerne. Disse kan således ikke
tilgå dokumenter med klassificeret
personfølsomt indhold, hvis der er
opsat restriktioner for disse.

•
•

Avanceret filidentificering!
GDPR-handlinger varsles!
Beskytter personlige oplysninger
via automatiserede politikker!
Indekserer indhold og måler risici ved at sørge for info, så I sikrer
GDPR-overholdelse!
Frigiver tid ved at eliminere manuelle opgaver for administrator!
Bruger én samlet grænseflade til
al systemadministration for at
skabe en problemfri afvikling!

Book en demo i dag!
Hør mere om OpenText File Intelligence ved at kontakte Jesper Friis
direkte på tlf. 2265 0502 eller skrive
til os på info@miranda.dk
Vi står klar til at skræddersy jeres
GDPR-løsning!
Se meget mere på vores hjemmeside
miranda.dk/gdpr
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