Adoxa
by Formpipe.

At sikre høj datakvalitet er en udfordring for de fleste
organisationer. Korrekt opbevaring, håndtering og
distribution af personrelateret eller forretningskritisk
data bliver i stigende grad en del af organisationens
arbejde med både datakvalitet og datasikkerhed.

Hvorfor Adoxa?
•

Proaktiv optimering af datakvaliteten på tværs
af IT-systemer

•

Effektiv og enkel mulighed for at leve op til
GPDR/ISO og intern compliance

•

Fleksibel og konfigurerbar løsning, der let
tilpasses organisationens behov

Proaktiv og forebyggende indsats, som sikrer at
organisationen overholder datasikkerhed

•

Status- og analysemuligheder sørger
transparens ved f.eks. kontrol

Overblik & indsigt

•

Samlet ledelsesoverblik med mulighed for
analyse resultater og fremdrift

•

Minimering af risiko for overtrædelser af
gældende regler

•

Nemt og intuitivt for medarbejderen at gøre det
vanskelige korrekt

Adoxa by Formpipe hjælper dig med nemt og proaktivt
at sikre en professionel håndtering af din data.

Automatiseret compliance

Tilbyder unik indsigt i organisationens samlede
datamængde

Effektiv oprydning

Automatiseret dataoprydning sikrer store
tidsbesparelser og effektivisering af processer

Datakvalitet giver tryghed

Proaktiv kvalitetssikring

Arbejdsgange automatiseres i stigende grad, og derfor
er det nødvendigt at have et præcist indblik i kvaliteten
af de data der opbevares og anvendes. Fokus på dette
område giver tryghed, når data skal behandles og
distribueres mellem systemer, kollegaer, kunder, borgere
og virksomheder.

Adoxa kan søge, identificere og behandle data på tværs
af organisationens IT-systemer og databaser, blandt andre:

Forkert håndtering af data, kan betyde, at lovgivningen
bliver brudt – f.eks. hvis personfølsomme oplysninger ved
en fejl bliver vedhæftet i en mail, gemt på et usikkert fildrev
eller ikke bliver slettet i tide. Manglende overholdelse kan
betyde økonomiske sanktioner, belastning af ressourcer i
den daglige drift eller skabe negativ omtale i medierne.

•
•
•
•
•
•

Fildrev
MS Exchange/Outlook
MS SharePoint
MS OneDrive
MS Teams
ESDH-systemer

Effektiv hjælp-til-selv-hjælp
Løsningen scanner kontinuerligt de udvalgte datakilder
på baggrund af en række fastsatte regler, som let
tilpasses og udvides løbende af organisationen selv, så
de hele tiden matcher aktuelle behov, fokusområder og
gældende lovgivning.
Ejer af indholdet får direkte besked, og har fra det
centrale dashboard i Adoxa både overblik, og med få klik
mulighed for at forholde sig til om filen skal slettes, flyttes
eller bevares.

Tæt udviklingssamarbejde med
kunder
Vi fremtidssikrer Adoxa ved at udvikle værktøjet i tæt samarbejde med vores kunder. Udviklingssamarbejdet er
prioriteret højt, fordi vi er overbeviste om, at vi i fællesskab skaber det stærkeste produkt og den bedste hverdag
for vores kunder.
Vi lytter til vores kunder, og udvikler snitflader til nye kildesystemer i den rækkefølge, som vores kunder efterspørger dem.

Medarbejderen kan dermed optimere sin egen
datakvalitet, og får samtidig en bedre forståelse og
tilgang til behandling af data i forbindelse med sine
daglige opgaver.

Løbende overblik til ledelsen
Adoxa tilbyder derudover den dataansvarlige et generelt
overblik over organisationens samlede datakvalitet, så
det er muligt at målrette til de konkrete behov og måle på
organisationens indsats præcist og konkret.

Førende på markedet i digital
håndtering af kritiske data
Formpipe har over 20 års erfaring med udvikling og levering af IT-systemer, der automatiserer, digitaliserer og
effektiviserer arbejdsgange i både offentlige og private
organisationer.
Adoxa er gentagende gange blevet anerkendt af både
Gartner og Bloomberg, som et af verdens førende dataog filanalyse værktøjer.

Vil du vide mere?
Så besøg os på www.formpipe.dk eller
send os en mail på salg.dk@formpipe.com.

