
Find de sorte får i jeres data

Jeres data er vigtigere end nogensinde – men 
også mere uoverskuelig at holde styr på end 
nogensinde før.

Samtidig stiger mængden af data, hvilket gør det 
næsten umuligt at vide med sikkerhed hvordan data 
opbevares og anvendes i forskellige systemer, eks. 
Exchange, Fildrev, OneDrive, Teams osv. 

Det kræver du og dine kolleger (eller jeres 
organisation) gør noget ved det, selvom I har en 
travl hverdag.. 

Med Adoxa kan du få styr på jeres data og blive 
GDPR-compliant uden besvær, ved at: 

• Opnå indsigt i ustruktureret og skjult data
• Understøtte vedtagne forretningsprocesser
• Hjælpe medarbejderne med korrekt adfærd
• Gøre oprydning i data enkel og tidsbesparende

Risiko
 Hvis ikke GDPR-compliance overholdes, er der en 
stor risiko forbundet med opbevaring og behandling 
af data. 

Det kan være alvorlige økonomiske tab, personlige 
konsekvenser, tab af kundernes eller borgernes 
tillid, offentlig kritik eller bøder.

Adoxa
by Formpipe.

Sådan fungerer Adoxa

• Søger og behandler data på tværs af 
datakilder 

• Indeholder prædefinerede standard 
søgeregler 

• Du kan selv oprette nye regler efter behov

• Giver besked til ejer af indhold, hvis der 
kræves handling

• Handling direkte fra besked eller 
brugerportalen

• Mulighed for at slette, godkende eller 
udsætte

• Brugeroplevelse  ens for alle datakilder gør 
det nemt

• Advisering og eskalering sikrer fremdrift i 
oprydningen

Automatiseret compliance
Proaktiv og forebyggende indsats, som sikrer at 
organisationen overholder datasikkerhed

Overblik & indsigt
Tilbyder unik indsigt i organisationens samlede 
datamængde

Effektiv oprydning 
Automatiseret dataoprydning sikrer store 
tidsbesparelser og effektivisering af processer



Kom godt igang med oprydningen

1. Tag én datakilde ad gangen
2. Start med 1-2 søgeregler
3. Få overblik over hvad der er fundet
4. Involver få udvalgte medarbejdere 
5. Høst erfaringer og juster
6. Rul ud til hele organisationen

Om Formpipe og vores løsninger

Formpipe Software A/S leverer it-systemer, der autom-
atiserer, digitaliserer og effektiviserer arbejdsgange i 
offentlige og private organisationer. 

Formpipe har kontorer i Sverige, Danmark, Storbritan-
nien, USA, Holland og Tyskland, og kan derfor  imøde-
komme lokale krav globalt. Vi leverer   support, både 
kommercielt og teknisk til mere end 5000 kunder over 
hele verden i stort set alle sektorer.

Vores ekspertise i Danmark strækker sig tilbage til 
90’erne. Vi har et stort team siddende i København, 
som tilbyder alt fra udvikling til leverance og support.  
Udover Adoxa tilbyder vi også løsningerne:

• Acadre (ESDH)
• Lasernet (Input/Output Manager)
• LTA (Long Term Archive)
• Platina (ESDH)
• Signeringsportal (Elektronisk signatur)
• TAS (Tilskudsadministration)
• TAP (Forretningsplatform)
• W3D3 (ESDH)

Vil du vide mere? 

Så besøg os på www.formpipe.dk eller send os en 
mail på salg.dk@formpipe.com.

 
Implementering af Adoxa

• Workshop
• Konsulentbistand

 Kurser
• Introduktion
• Administrator 
• MS Power BI
• Skræddersyede kurser

Sparring med andre kunder

Adoxa Forum
• Nyheder
• ERFA-møder
• Regler
• Kurser

Fra plan til handling guide

Download gratis vores guide til at effektuere jeres 
GDPR-planer og få organisationen til at sikre I 
overholder compliance og får ryddet op i jeres 
data. 

Download guide

Vi hjælper dig hele vejen


