EG GDPR ASSISTANT
FOR MICROSOFT DYNAMICS 365
FOR FINANCE AND OPERATIONS

EG GDPR Assistant støtter arbeidet med å
forberede seg for strengere EU-krav
EG GDPR Assistant
Fordeler:
• Enklere oppfyllelse av kravene i
den nye personvernloven.
• Dokumentasjon på GDPRinnsatsen.
• Ugjenkallelig anonymisering av
data.
• Fleksibel workflow-funksjon.
• Kontroll av tilgang til persondata.

Det krever en betydelig innsats å oppfylle de skjerpede kravene til
håndtering av persondata i EUs personvernlov (GDPR) – samt å
dokumentere at prosesser og databehandling følger reglene.
Ellers løper virksomheten stor risiko for å bli ilagt strenge bøter.
Med EG GDPR Assistant blir det enklere å følge reglene hvis
virksomheten bruker Microsoft Dynamics 365 for Finance and
Operations.
Enklere kravoppfyllelse
EUs personvernlov (GDPR) trer i kraft 25. mai 2018 og inneholder
betydelig strengere krav til blant annet registrering, oppbevaring,
håndtering og sletting av personopplysninger. Det er krevende å følge de
nye reglene – men unnlater man å gjøre det, kan det i verste fall medføre
bøter tilsvarende 4 % av virksomhetens globale omsetning.
Med EG GDPR Assistant blir arbeidet langt mer overkommelig for
virksomheter med Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations.
Full dokumentasjon
De nye reglene krever blant annet en detaljert oversikt over hvor du
oppbevarer personopplysninger i virksomheten. Med EG GDPR Assistant er
det enkelt å registrere nøyaktig hvilke felter i virksomhetens ERP-system
som inneholder personopplysninger.
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Løsningen gjør det dessuten enkelt å registrere hva slags
personopplysninger det dreier seg om samt hvor du oppbevarer dem. På
den måten kan innsatsen dokumenteres slik personvernloven krever.

Anonymisering av data
Et sentralt element i de nye reglene er enkeltpersoners "rett til å bli
glemt". I praksis betyr det blant annet at virksomheten skal slette
opplysninger om en person når det ikke lenger er grunn til å oppbevare
dem eller hvis vedkommende ber om det.
I Dynamics 365 for Finance and Operations er det ikke uten videre mulig å
slette personopplysninger. Med EGs GDPR Assistant er det enkelt å
anonymisere data ugjenkallelig, noe som er fullt lovlig i systemer der
sletting ikke er mulig.

Hvis virksomheten ikke oppfyller de
nye GDPR-reglene, kan det medføre
bøter tilsvarende 4 % av
virksomhetens globale omsetning.

EG GDPR Assistant
Funksjoner:
• Fungerer sammen med Dynamics
365 for Finance and Operations
• Gjør det mulig å dokumentere
håndteringen av og tilgangen til
data i forbindelse med både
konfigurering og revisjon.
• Bidrar til korrekt konfigurering av
sikkerhetsroller.

Fleksibel workflow-funksjon
EG GDPR Assistant omfatter også en workflow-funksjon som leder
medarbeiderne gjennom samtlige steg knyttet til en anonymisering.
Funksjonen er meget fleksibel, og det er enkelt å legge til oppgaver både
innenfor og utenfor ERP-systemet – deriblant makulering av dokumenter,
sletting i Excel-ark og fjerning av e-postadresser eller telefonnumre i
kartoteker m.m.
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Kontroll av tilgang til persondata
Løsningen gir mulighet for å dele ERP-systemet inn i henholdsvis områder
med og uten personopplysninger og kontrollere tilgangen til de aktuelle
områdene. Du kan dessuten kontrollere at vedtatte policyer blir fulgt samt
at sikkerhetsroller og -funksjoner er riktig konfigurert.
Omfattende bransjeerfaring
EG har mange års erfaring fra samarbeid med virksomheter om blant
annet sikring av kritisk informasjon. Det gir oss bred, praktisk kunnskap
om løsninger som tilfører verdi, gir oversikt og innblikk uansett
virksomhetens størrelse og fokusområde.
Kontakt EG for å høre mer om hvordan EG GDPR Assistant kan forenkle
arbeidet med å oppfylle kravene i personvernloven.

IT-løsninger som styrker din bedrift og matcher din bransje
EG er blant Skandinavias fremste leverandører av IT-løsninger som skaper forretningsverdi for både små og store
bedrifter. Vi har mer enn 2000 medarbeidere med kunnskap og bransjeinnsikt som bidrar til økt produktivitet for våre
kunder i Danmark, Norge, Sverige og Grønland.
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Kontakt EG på tlf. 95 73 64 97 eller
salg@eg.no, eller les mer om
EG GDPR Assistant på www.eg.no og
Microsoft AppSource.

