User Licenser
pr. måned

2ndC Compliance Suite
I mange virksomheder frygter man med god grund for EU persondataforordning,
der træder i kraft d. 25. maj 2018. Store, komplicerede og ugennemsigtige
IT-systemer, der bl.a. gemmer på opsamlet persondata, vækker bekymring.
Måske mangler der adgange til systemerne. Eller for mange har adgang til
systemerne. Måske er IT-afdelingen blevet en flaskehals, fordi selv den mindste
ændring i systemet skal igennem IT. Måske er systemerne så rigide og flowet så
kompliceret, at medarbejderne omgår forretningen og finder egne løsninger
(også kendt som shadow IT), udelukkende for at undgå at arbejde i de autoriserede systemer. Overskueligheden forsvinder, og risikoen øges for ophobning af
personoplysninger, for datalæk og for malware inficering. Forhold, der i særdeleshed udgør en alvorlig trussel i forhold til compliance mod den kommende EU
Persondataforordning, men også mod virksomhedens effektivitet og governance.
Med automatisering af adgangsstyring, optimerede forretningsprocesser og et
samlet overblik over systemer, adgange, data og processer løsnes flaskehalse og
adgangsstyringen strømlines, så alle til enhver tid har adgang til netop de data
og systemer de er autoriserede til. Selvadministration af systemerne – evt. også
for eksterne brugere – frigiver yderligere tid til IT-afdelingen, der nu vil kunne
fokusere på at udvikle og forbedre IT systemerne, i stedet for at bruge al deres
tid på at vedligeholde adgange.
2ndC Compliance Suite er jeres garanti for, at de rette personer får adgang til
de rette data og systemer. Overblikket sikres gennem det velkendte Dynamics
365, der udgør løsningens Single Point of Access. Brugeren oprettes én gang via
Dynamics 365, og automatisk får brugeren adgang til alle autoriserede data og
systemer. Ændres brugerens persondata, slår disse ændringer igennem alle roller
og adgange, og logges – også når brugeren lægges ned igen. Dermed får virksomheden fuld kontrol over persondata under rejsen fra onboarding til offboarding,
og danner samtidig grundlaget for, at virksomheden kan leve op til persondataforordningens krav under den del, der hedder Protection by Design.
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Implementering
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Systemkrav
Microsoft CRM
Microsoft Azure
Microsoft Office 365
Microsoft Dynamics 365
(Dynamics CRM Online)
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Med 2ndC Compliance Suite får I
• Garanti for understøttelse af GDPR Protection by Design,
• Automatisk styring af roller og adgange,
• Fuld log på alle hændelser i systemet,
• Single Point of Access,
• Licensstyring,
• Mulighed for selvadministration,
• Overblik over adgange, roller, afventende godkendelser og manglende handlinger på sensitive opgaver.
På blot fem uger bliver I klar til at gå i luften med vores standardløsning fra den
dag, I bestemmer jer for at gå i gang. Med standardløsningen får I en rollemotor,
standard workflows og connectorer mod AD og Azure AD. Standardløsningen
betales efter en overskuelig beregningsmodel med et fast opstartsbeløb og en
månedlig betaling pr. bruger. Det sikrer, at I præcist ved, hvilke udgifter I har
måned for måned. Tilpasninger til løsningen beregnes efter aftale.
Derudover kan standardløsningen tilpasses jeres virksomhed med tilpassede
workflows, yderligere connectorer, tilpassede dashboards og rapporter, samt
dataintegration. Det hele styres igennem et Dynamics 365 interface. Hver
udvidelse kan implementeres på 4 uger.
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