EG GDPR ASSISTANT
TIL MICROSOFT DYNAMICS AX

EG GDPR Assistant støtter arbejdet med at
overhold skærpede EU-krav
EG GDPR Assistant
Fordele:
• Lev lettere op til de nye
persondatakrav.
• Dokumentér GDPR-indsatsen.
• Anonymiser data uigenkaldeligt.
• Husk alle elementer med fleksibel
workflowfunktion.
• Kontrollér adgangen til persondata.

Det kræver en betydelig indsats at leve op til de skærpede krav til
behandling af persondata i EU's persondataforordning (GDPR) –
samt at dokumentere, at processer og databehandling lever op til
reglerne. Ellers løber din virksomhed en betydelig risiko for at
blive idømt store bøder.
Med EG GDPR Assistant bliver det lettere at leve op til reglerne,
hvis din virksomhed anvender Microsoft Dynamics AX 2009 eller
2012.
Lev lettere op til de nye persondatakrav
EU's persondataforordning (GDPR) skærper kravene markant til bl.a.
registrering, opbevaring, behandling og sletning af persondata. Det er
krævende at leve op til de nye regler – men gør din virksomhed det ikke,
kan det i værste fald koste en bøde svarende til 4 % af virksomhedens
globale omsætning.
Med EG GDPR Assistant bliver arbejdet væsentligt mere overkommeligt for
virksomheder med Dynamics AX 2009 eller 2012.
Dokumentér din persondataindsats
Det nye regelsæt stiller bl.a. krav om, at du på detaljeniveau skal holde
rede på, hvor du opbevarer persondata i din virksomhed. Derfor gør EG
GDPR Assistant det nemt at registrere præcis, hvilke felter i dit ERP-system
der rummer persondata.
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Løsningen gør det også nemt at registrere, hvilke persondata der er tale
om, og hvorfor du opbevarer dem. Det sikrer, at din indsats
dokumenteres, hvilket persondataforordningen kræver.

Anonymiser data uigenkaldeligt
Et centralt element i de nye regler er enkeltpersoners ”ret til at blive
glemt.” Det betyder i praksis blandt andet, at din virksomhed skal slette
data om en person, når der ikke længere er grund til at opbevare dem –
eller hvis vedkommende anmoder om det.
Det er ikke muligt uden videre at slette persondata i Dynamics AX 2009
eller 2012. EG GDPR Assistant gør det nemt at anonymisere data
uigenkaldeligt, hvilket er et fuldt lovmedholdeligt alternativ i systemer,
hvor sletning ikke er muligt.
Husk alle elementer med fleksibel workflowfunktion
EG GDPR Assistant rummer tillige en workflowfunktion, som fører
medarbejderne igennem samtlige skridt i forbindelse med en anonymisering.

Hvis din virksomhed ikke lever op til
de nye GDPR-regler, kan det koste
en bøde svarende til 4% af
virksomhedens globale omsætning.

EG GDPR Assistant
Funktioner:
• Fungerer sammen med Dynamics
AX 2009 og 2012.
• Udvider funktionaliteten af EG
Security Kit for Dynamics AX
2012-kunder.
• Giver mulighed for at
dokumentere behandlingen af og
adgangen til data i forbindelse
med både opsætning og audit.
• Kontrolfunktion hjælper med at
sikre, at sikkerhedsroller er
korrekt opsat.

Funktionen er meget fleksibel, og det er nemt at tilføje opgaver både inden for
ERP-systemet og uden for – herunder makulering af dokumenter, sletning i
Excel-ark og fjernelse af mailadresser eller telefonnumre i kartoteker m.m.
Kontrollér adgangen til persondata
Med løsningen kan du dele dit ERP-system op i hhv. områder med og uden
persondata og nemt kontrollere adgangen til de pågældende områder.
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Ligeledes bliver det muligt at kontrollere, at vedtagne politikker
eksekveres, samt at sikkerhedsroller og -funktioner er sat korrekt op.
Drag fordel af brancheerfaringer
EG har mange års erfaring fra samarbejde med virksomheder om bl.a.
sikring af kritiske informationer. Det giver os stor, praktisk funderet viden
om løsninger, der tilfører værdi, overblik og indsigt, uanset din
virksomheds størrelse og fokusområde.
Kontakt EG for at høre mere om, hvordan EG GDPR Assistant kan lette
arbejdet med at leve op til kravene i persondataforordningen.

It-løsninger, der styrker din forretning og matcher din branche
EG er blandt Skandinaviens førende leverandører af it-løsninger, der skaber forretningsmæssig værdi for både
små og store virksomheder. Vi har mere end 2000 medarbejdere, som med deres viden og brancheindsigt
bidrager til produktivitetsforbedringer hos vores kunder i Danmark, Norge, Sverige og Grønland.
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Kontakt EG på +45 7013 2211 eller
eg@eg.dk, eller læs mere om EG GDPR
Assistant på www.eg.dk.

