
FRA  
GDPR-PLAN 
TIL HANDLING

5 nemme trin til at effektuere jeres GDPR-planer  
og få medarbejderne til at hjælpe



GDPR-compliance kommer ofte 
ned til enkeltpersoners adfærd…
De fleste har styr på strategi og plan, men mangler værktøjet til at sikre,  
at det sker i praksis. 

Det står fx nedskrevet at ansøgninger skal  
slettes efter 6 måneder, men hvem sørger for,  
at der ryddes op på drev, i indbakker osv.  
så ansøgningen rent faktisk er fjernet efter 6  
måneder?  
Med denne guide vil vi gøre det nemmere. 

Det rigtige software kan understøtte  
forretningen med 
• Automatiseret GDPR Compliance, hvor syste-

met giver automatisk besked hvis noget kræver 
handling.

• God styring af data i tråd med  organisationens 
guidelines, certificeringer, ISO standarder og 
eksterne politikker.

• Præ-definerede regler til GDPR og mulighed for 
nemt at implementere nye regler i takt med at 
behovene udvikler sig.

Denne guide er baseret på erfaringer fra  
implementering af GDPR-softwaren Adoxa hos 
mere end 120.000 daglige brugere og krav fra 
kunder. 

God fornøjelse! 

Mikkel Møller Bjørklund
GDPR and Data Quality consultant

+45 4028 3377 
mb@tabellae.com
www.tabellae.com



De 5 trin mod automatisk  
GDPR-compliance

1. Udrul GDPR-planen i faser

2. Hjælp medarbejderne med  
at forbedre GDPR-adfærd

3. Sæt de rigtige regler

4. Hold det enkelt

5. Følg fremdriften



TRIN 1 

Udrul GDPR-planen i faser

3 gode råd  
til at komme i gang

1. Gør det i faser -  tag én datakilde  
ad gangen.

2. Start med 1-2 regler.

3. Lad få medarbejdere få overblikket 
og høste erfaringer før I ruller det 
ud i hele organisationen.

Scanning af datakilder  
i faser
Adoxa søger og behandler data 
på tværs af systemer og  
datakilder, blandt andre:

• Filserver/Fællesdrev

• MS Exchange

• MS365 SharePoint Online

• MS OneDrive

• MS Teams 

• ESDH-systemer

Start med fildrev, hvor der typisk 
er meget ’snask’ og mørkedata 
(80% vurderet at være mørke- 
data, kun 20% kender man til).

Overvej om der er behov  
for integration til datakilder,  
som ikke er i Office 365.



At overholde GDPR behøver ikke være et problem, når du har det rigtige værktøj. 
Digital assistent kan hjælpe medarbejderne - og dermed virksomheden - med at 
være compliant.

Det rigtige værktøj gør at medarbejderne kan bruge 
tiden effektivt. Den digitale assistent gør nemlig 
opmærksom på, om noget kræver handling.  
2 ting er vigtige:

Hurtigt rød-gul-grøn overblik 
Adoxa sender notifikationer direkte til de enkelte 
medarbejdere med intuitiv rød, gul, grøn angivelse 
af vigtighed. 

Dette forebygger sikkerhedsbrud og menneskelige 
fej, giver tryghed og bedre adfærd. Som leder viser 
det samtidig, at man stoler på sine medarbejdere 
og betragter deres viden som vigtig.  
 

Nemt at bruge
Løsningen bør indeholde:

1. Slutbrugerportal med observationer fra alle 
datakilder i samme portal

2. Proaktiv advisering til brugere med direkte links 
til observationer i slutbrugerportal

3. Oprydning i data direkte via slutbrugerportal

4. Politikker for responstider for hver regeltype 
(mulighed for udsættelse og reminder)

5. Scoring ud af fra GDPR ”huskeliste”

6. Scoring ud fra brugerens antal observationer 
og kritikalitet af observationer

7. Afdelingsoverblik, -administration  og stedfor-
træderfunktion

8. Mulighed for at slette, godkende og udsætte, 
eller advisere andre brugere.

TRIN 2 

Hjælp medarbejderne med at 
forbedre GDPR-adfærd



TRIN 3 

Sæt de rigtige scanningsregler
Adoxa er ‘født’ med 120 regler. Det er for meget til de fleste virksomheder.  
Definer hvad systemet skal lede efter, og start med at aktivere 1-2 regler.  
Pas på med falske positive. De fremkommer tit i meget omfattende løsninger. 

Compliance ift. GDPR
Adoxa Lorem ipsum dolor sit amet molestie 
praesent phasellus libero phasellus netus 
bibendum odio tincidunt imperdiet. 

Minimere utilsigtet  
deling af data
Adoxa Lorem ipsum dolor sit amet molestie 
praesent phasellus libero phasellus netus 
bibendum odio tincidunt imperdiet. 

Effektivitet via bedre data
Adoxa Lorem ipsum dolor sit amet molestie 
praesent phasellus libero phasellus netus 
bibendum odio tincidunt imperdiet. 

Overblik over kritiske forhold
Adoxa Lorem ipsum dolor sit amet molestie 
praesent phasellus libero phasellus netus 
bibendum odio tincidunt imperdiet. 

ADOXA INDEHOLDER FRA START:

1. Indbyggede regler 
Regler og kriterier kan løbende oprettes og tilpasses af admini stratoren via portalen.  
Adoxa søger og identificerer mønstre i data gemt i sager, dokumenter, noter, kalendere og mails.

2. Stopordslister med egne søgeord. Kan tilpasses med de stopord der ønskes

3. Mønstergenkendelse

4. Custom taxonomier, som kan udvides efter kundens behov.

5. Rollebaseret arkitektur 
Dataansvarlig har fuldt overblik og den enkelte medarbejder individuelt overblik  
samt mulighed for stedfortræder-ordning.



DATAANSVARLIG 
(evt. stedfortræder) 
Håndterer egne ob-
servationer,  
kan se andres.

MEDARBEJDERE
(Alm. bruger) Håndterer egne observationer.



Gør det enkelt - Data er komplekst nok i forvejen 

Adoxa  har viden om hvor data er placeret, og om det er i  
over ensstemmelse med regulativer og regler som er defineret i systemet 

– du får automatisk besked hvis nogle regler brydes. 

5 gode råd

1. Brug dé muligheder, som er med i 
systemet fra start (start-up package)

2. Sørg for at løsningen kan konfigureres 
af ikke-teknikere

3. Sørg for at løsningen er uafhængig 
af omkostninger til MS Office 365 
licenser

4. Gå efter en løsning som du kan vokse 
med – det er både billigere og du 
betaler kun for det du bruger.

5. Læg mærke til om løsningen kun er 
Cloud-baseret eller der kan vælges On 
Premise, Private Cloud eller Azure i 
stedet. Pga. GDPR-hensyn foretræk-
ker nogle en on-premise løsning

TRIN 4 

Hold det enkelt





Alle bør nemt kunne følge med. For medarbejderen øger det motivationen  
og for ledelsen synliggøres potentiel forretningsmæssig værdi eller risici i data.

TRIN 5 

Følg fremdriften

Den dataansvarlige får et overblik af observationer 
fra alle kilder. 

Dermed bliver det nemmere at  rapportere til ledel-
se og myndigheder 

Overblikket er altid klart til at vise ledelsen/Data- 
tilsynet og viser fx sager uden adgangskode, 
E-mails og filer med persondata samt cookies, 
kundedata og interne compliancedata.

Baseret på MS Power BI kan status og fremdrift 
vises for og på både enkeltbruger niveau,  
afdelingsniveau og overordnet niveau.

Adoxa bruger kundens eget BI-værktøj og kobler 
op til alle tænkelige felter, hvorfor der kan dannes 
alle tænkelige rapporter.

BI overblik til den dataansvarlige



Dagligt overblik for medarbejderen
Medarbejderne får medansvar og individuelt overblik via dashboard

Godt råd: 
Beløn bedre adfærd



Kontakt os i dag og se hvilken forskel 
Axoxa kan gøre for jer

• Medarbejderne får medansvar og 
individuelt overblik via dashboard 

• Dataansvarlig får hurtigt overblik og 
kan nemmere rapportere til ledelse 
og myndighederne

Tal med  
eksperterne

Om Adoxa
Adoxa er et datakvalitetsværktøj, der håndterer GDPR samt interne og eksterne compliance-
krav og dagligt bruges af +70.000 brugere fra alle størrelser virksomheder. Adoxa er udviklet 
af Formpipe og implementeres af Tabellae, som er Skandinaviens mest erfarne Document  
Management hus og 100% specialiserede i effektiv håndtering af dokumenter.

Lennart Garbarsch  
Partner

5361 5049 • lg@tabellae.com
tabellae.com


