
Håndtér personlige dataforespørgsler 
hurtigt og nemt

2BM SUBJECT ACCESS REPORT TOOL

GDPR – eller persondataloven – er den nye “grundlov” for 
persondatabeskyttelse. Den slår fast, at personer ejer de persondata, 
som virksomheder registrerer om dem; hvad enten det er kunder, 
partnere, nuværende eller tidligere ansatte. En person har altid ret til at 
bede om en kopi af al den information, som er gemt om vedkommende, 
og virksomheden har 30 dage til at opfylde anmodningen og levere en 
rapport. 

Det kan være meget tidskrævende at oprette en rapport for udtræk af al 
persondata i SAP manuelt. Her kommer 2BM Subject Access Report tool 
dig til undsætning. Værktøjet speeder processen op og leverer straks en 
nøglefærdig rapport med både aktuelle og historiske persondata.
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Nøglefærdig Indsigtssrapport

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.

Når en person anmoder om en kopi af sine persondata, er det vigtigt at reagere hurtigt. 
Selvom loven giver dig 30 dage til at levere rapporten, så viser en hurtig levering, at du er 
en troværdig partner, som har styr på sine data. 2BM’s Subject Access Report er hurtig at 
implementere og tilpasse, og alle persondata i SAP HCM kan indgå i rapporten uanset infotyper. 
Den første rapport kan leveres så snart, indholdet er godkendt. Subject Access Report-
værktøjet er baseret på 2BM’s best practice.

NØGLEFUNKTIONER
• Øjeblikkelig rapportering om personlige eller sensitive data i SAP
• Opret kundespecifikke templates på få minutter
• Tilpassede infotyper er inkluderet
• Tilpasningsklar dataforespørgselsrapport
• Dataforespørgselsrapporten kan leveres i Excel eller som PDF
• Udarbejdelse af dataforespørgselsrapport i henhold til best practice
• Løbende opdatering i henhold til lovgivning og best practice inkluderet i licensen.

STÆRKE FORDELE
• Ingen tidsslugende udvikling af dataforespørgselsrapporter
• Begrænset implementeringstid frigiver tid for dine GDPR-nøglemedarbejdere
• Lav TCO og lave implementeringsomkostninger sammenlignet med alternativer til 2BM’s 

Subject Access Report.

2BM SOM DIN PARTNER
2BM’s Subject Access Report-værktøj er en del af 2BM GDPR Suiten for 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-subject-access-report/


