
GDPR og sikkerhed: de uadskillelige to
2BM SECURITY DASHBOARD

Kunder, medarbejdere og partnere betror deres personlige data til dig, og 
du er forpligtet til at beskytte dem. Hvis du ikke har styr på dit systems 
fortrolighed, integritet og tilgængelighed, så bliver alle andre GDPR-tiltag 
overflødige. Implementeringen af sikkerhedsparametre og anbefalede 
indstillinger i SAP er afgørende, når du vil beskytte dit system og dine data 
mod uautoriseret tilgang.

Med 2BM Security Dashboard til SAP bliver kritiske sikkerhedsparame-
tre kontrolleret og valideret på dit SAP-system med jævne mellemrum.
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Øg sikkerheden for dit SAP-system

2BM A/S er en førende SAP it-, konsulent- og udviklingsvirksomhed, der bringer morgendagens teknologi ind i nutidens 
forretningsprocesser. Selskabet blev grundlagt i år 2000 med et formål om at understøtte stadigt mere fremsynede 

og kvalitetsbevidste virksomheder og organisationer med fokus på levering af optimering af forretningsværdi på tværs 
af teknologier, platforme og produkter. Missionen er forblevet den samme: At effektivisere måden, virksomheder driver 

forretning på og dermed sætte strøm til THE FUTURE@WORK. Vi skaber fremtidens arbejdsplads.

Det behøver ikke at tage lang tid eller koste mange penge at øge sikkerheden for dit SAP-
system. 2BM’s Security Dashboard leveres prækonfigureret med 50+ højrisikobetonede 
sikkerhedsparametre, som vil hjælpe dig med at identificere de potentielle forskelle mellem 
anbefalede indstillinger og dine nuværende indstillinger. De anbefalede indstillinger og deres 
værdier er baseret på valideret input fra PwC og vores mangeårige erfaring med SAP.

NØGLEFUNKTIONER
• Effektiv og brugervenlig overvågning af konfigurationen af SAP’s sikkerhedsindstillinger
• Dit audit er altid parat med parametertjek i realtid
• Visualisér forskelle mellem anbefalede parameterværdier og værdier opsat i SAP-

systemet
• Et regelsæt, der kan tilpasses dine behov
• Prækonfigureret med 50+ højrisikobetonede sikkerhedsparametre valideret af PwC.

STÆRKE FORDELE
• Identificér sikkerhedsrisici i dit SAP-landskab, som skal elimineres
• Overvåg virksomhedskritiske sikkerhedsparametre indenfor sekunder
• Hurtig implementering - ½-1 dag
• Lav TCO og lave implementeringsomkostninger.

2BM SOM DIN PARTNER
2BM Security Dashboard tool er en del af 2BM GDPR Suiten til SAP. Det komplette 
værktøjssæt reducerer implementerings- og operationsomkostningerne ved lovmedholdelig 
persondataadministration. De analytiske værktøjer skaber overblik over persondata og 
identificerer, hvor data gemmes; de operationelle værktøjer hjælper dig med at udføre de 
opgaver, som er blevet identificeret i de analytiske rapporter. 

Alle værktøjerne er hurtige og lette at implementere, og de bliver løbende udviklet ved hjælp 
af viden fra både Datatilsynet og vores kunder. Med afsæt i vores store erfaring med udvikling 
af IT-værktøjer har vi skabt en suite af værktøjer, som hjælper dig til hurtigt at leve op til 
kravene i GDPR.

KOM I GANG
Aftal et introduktionsmøde på en time eller besøg os på 2bm.dk/2bm-security-dashboard/


