
2BM GDPR COMPLIANCE

2BM Data Discovery Tool

LOKALISÉR ALLE PERSONDATA I DIT SAP-SYSTEM

FORDELE

Hurtig og nem 
implementering - 1⁄2-1 dag.

Reducerer væsentligt den tid, 
der bruges på tabelanalyse 

for at identificere persondata, 
til timer i stedet for dage

Dybere forståelse for 
persondata i SAP.
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KOM I GANG

a  member of 

Ved du præcis, hvor alle persondata befinder sig i dit SAP-system? Ikke kun nogle af dem, men dem 
alle? Persondataidentifikation er et vigtigt element i at leve op til GDPR-kravene. Og for at håndtere 
persondata i overensstemmelse med GDPR, så må du først vide, hvor de er.

2BM Data Discovery tool hjælper dig med at opbygge en dybere forståelse af persondata i SAP. At 
udtrække og analysere data bliver nemt og effektivt. Værktøjet leverer et anonymiseret overblik over 
datas brug af (potentielt) alle tabeller i SAP, så du ved, hvor hver enkelt stykke person- data befinder 
sig i dit SAP-system.

Kom i gang med 2BM GDPR. Kontakt os på info@2bm.com eller på telefon +45 35 55 55 75.



OM 2BM

SYSTEMATISK TILGANG TIL PERSONDATA I SAP
Studier viser, at op til 30% af de tabeller, der i første omgang blev identificeret som indeholdende 
persondata, kan ekskluderes; felterne identificeret som persondata indeholdt slet ikke persondata. 

Med en systematisk tilgang til persondata i SAP kan du reducere den manuelle arbejdsbyrde til 
dataudtræk. 2BM’s Data Discovery tool analyserer størrelsen og indholdet af tabeller og udtrækker 
alle dine data for at bestemme hvilke SAP-tabeller, der indeholder personlige eller sensitive data. 

Data kan når som helst downloades for historisk sammenligning. Når du har styr på dine data og 
holder dem opdateret, så er du rigtig godt på vej til at leve op til GDPR-kravene.
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 • Best practice til identifikation af persondata i SAP
 • Udtræk af store datamængder kører i baggrunden uden at påvirke dit SAP-systems ydeevne
 • Support af alle SAP ABAP-systemer, ECC, CRM, SRM, etc. • Output præsenteres online eller i en 

fil og består af:
 • En oversigt med tabelnavne og brugsinformation
 • En detaljeret oversigt over brugte felter i hver tabel
 • Information om tilgængelige Information Lifecycle Management (ILM)- og arkiv-objekter pr. 

tabel
 • Let og enkelt at bruge for ikke-tekniske SAP-brugere.

NØGLEFUNKTIONER

a  member of 

SKAN KODEN OG SE ALLE FORDELENE

Din foretrukne SAP-Partner. 2BM A/S er en førende SAP it-, konsulent- og udviklingsvirksomhed, der 
bringer morgendagens teknologi ind i nutidens forretningsprocesser. Vi skaber fremtidens virksomhed.  
THE FUTURE@WORK.


