MARC AUTORISATIONSKONTROL
Automatiser og effektiviser arbejdsgange vedr. de lovpligtige autorisationskontroller
Med persondataforordningen (GDPR) skærpes kravet om kontroller af systemadgange og brugerprofiler.
Denne kontrol er i dag ofte manuel, og opgaven er derfor tung og tidskrævende for både systemejere og ledere.
Til at lette og effektivisere arbejdsgangene og for at sikre
dokumentation, har Dataproces i samarbejde med Norddjurs Kommune udviklet en automatiserende webløsning

baseret på softwarerobotten MARC (Municipal Automatic
Robot Caseworker). Løsningen henter, sammenstiller og
sorterer alle relevante data og informationer, og giver et
langt mere intuitivt og sikkert arbejds- og kommunikationsflow. Alle handlinger og kontroller logges i løsningen,
til dokumentation for Datatilsynet.

Manuel vs. automatisk autorisationskontrol
Manuel

Procestrin

Med MARC

Udtræk over brugere/pr. system
Sammenhold med organisa�onsdata
og iden�ﬁcer uoverensstemmelser
Kontrol hos leder/systemejer
Indfør re�elser
+ dokumenta�on

Fordele og udbytte
MARC Autorisationskontrol har følgende fordele og udbytte:
▪

Øger overblikket over systemadgange og brugerprofiler, så licenser kan kontrolleres og opdateres

▪

Automatiserer manuelle arbejdsgange før og efter
selve autorisationskontrollen

▪

Giver mulighed for særskilt udtræk pr. system for kontrol hos systemejer

▪

Frigiver tid og ressourcer, der i stedet kan bruges på
andre værdiskabende opgaver

▪

Samler og dokumenterer al kommunikation mellem
administrator og leder

▪

Letter og effektiviserer tungt og tidskrævende
tastearbejde

▪

Forbedrer datakvaliteten og nedbringer slå- og tastefejl

▪

Understøtter en retmæssig og rettidig kontrol

For yderligere information, kontakt:
Skalhuse 13, 9240 Nibe
41 21 05 00
DP@dataproces.dk
www.dataproces.dk

MARC Autorisationskontrol

Automatiser og effektiviser de lovpligtige autorisationskontroller i KMD KSP/CICS

Organisationsdata
KMD KSP/CICS

2 MARC henter, samstiller

og præsenterer data for
administrator med markering
af diskrepanser.

3 Udvalgte systemejere

og/eller ledere adviseres
om kontrol via mail sendt
fra webløsningen.

Decentrale
ledere/systemejere

1 Administrator logger på
webløsning og bestiller
kontrol.

4 Ledere og systemejere

tilgår webløsningen og
udfører kontrol.

5 Administrator godkender lederes/systemejeres

kontrol, og starter MARC, der sletter/inaktiverer
data og dokumenterer kontrol i webløsningen.

Administrator

Kommende funktioner

Dataproces udvider og udvikler løbende MARC Autorisationskontrol med nye funktioner og yderligere systemer (ud over
KMD KSP/CICS).

Driftsikkerhed, service og support

MARC Autorisationskontrol opsættes af Dataproces med afsæt i den enkelte kommunes situation, krav og ønsker. Driften
varetages af Dataproces, som også yder service og support til
alle brugere af løsningen

Autorisationskontrol og GDPR
Sikkerhedsbekendtgørelsen foreskrev tidligere autorisationskontrol hvert halve år. Med den nye persondataforordning (GDPR) (EU 2016/679) må der forventes et
yderligere fokus på opgaven.

Kontakt Dataproces

www.dataproces.dk

Om Dataproces

Dataproces skaber værdi med data. Primært for den offentlige sektor og
i særdeleshed for de danske kommuner.
Ved hjælp af data optimerer Dataproces digitale administrationers økonomi, infrastruktur og arbejdsgange, til gavn for ressourceforbruget, effektiviteten og kvaliteten.
Dataproces …vi skaber værdi med data!

