2BM Employee Deletion Tool

2BM GDPR COMPLIANCE

OPFYLD NEMT RETTEN TIL AT BLIVE GLEMT
GDPR omfatter personers ret til at få deres persondata slettet, hvis en virksomhed ikke har en juridisk
grund til at gemme dem – også kendt som retten til at blive glemt. Sletning af persondata er et af de
mere krævende resultater af GDPR, og mange virksomheder er stadig ikke forberedt på, hvordan de
skal håndtere sletning af data. Med 2BM Employee Deletion tool kan du få styr på datasletning i SAP
hurtigt og nemt.
2BM Employee Deletion tool er et add-on til SAP. Det bruger SAP’s standardprogram til sletning
af medarbejderdata kombineret med et pro- gram til udvælgelse. Dette program identificerer de
medarbejderdata, der skal slettes, baseret på slette-/opbevaringsregler og sletter dem i batches i
baggrunden. Resultatet er en struktureret og standardiseret sletteproces.

FORDELE

Hjælper dig med
at identificere
forbedringspotentiale for
personlig databehandling

Hjælper dig med at leve op
til kravene i GDPR

Lav TCO og
implementeringsomkostninger

KOM I GANG
Kom i gang med 2BM GDPR. Kontakt os på info@2bm.com eller på telefon +45 35 55 55 75.
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SKAN KODEN OG SE ALLE FORDELENE

VI OPHÆVER SAP’S GRÆNSER
SAP’s best practice for datasletning er at bruge Information Lifecycle Management (ILM). For
nogle SAP-kunder er ILM ikke en brugbar løsning til sletning af medarbejderdata på grund af
begrænsninger i ILM’s funktionalitet i forbindelse med opgraderinger. Til systemer, som ikke kan
bruge ILM, har SAP et standardprogram til sletning (RPUDELPP), men det lader dig kun slette én
medarbejder ad gangen – en meget arbejdsintensiv og tidskrævende proces.
Du kan konfigurere 2BM Employee Deletion tool til at dække sletning af medarbejderdata i
relaterede tabeller og infotyper samt brugerdefinerede tabeller med medarbejderdata. Sådan får
du en systematisk, konsistent og hurtig proces, som udføres med jævne intervaller, til sletning af
tidligere medarbejderes persondata.

NØGLEFUNKTIONER
•
•
•
•
•
•
•
•

Oversigt over alle medarbejdere, som matcher kundespecifikke slette-/opbevaringsregler
Optimeret og kontrolleret sletning af medarbejderdata
Automatisk overvågning og mulighed for sletning periodevis
Understøtter ethvert slettekriterium eller opbevaringsregel
Understøtter brugerspecifikke udvælgelseskriterier
Rapportering og e-mailnotifikation
Kan let udvides til at omfatte brugerdefinerede tabeller med medarbejderdata
Værktøjet er baseret på SAP standard slette-metoder og -funktionaliteter.

OM 2BM

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.
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