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1.0 Indledning 

1.1  Formål 

Dokumentet beskriver løsningens opbygning og bestanddele. Herunder hvilke dele der er en 

del af standardsystemet og hvilke dele der er optioner. 

1.2  Overordnede termer anvendt 

I dette afsnit er beskrevet de enkelte objekter og termer der anvendes i ADOXA. 

Løsningen beskrives ud fra følgende objekter og termer: 

• Regel 

Regler (policies) er foruddefinerede avancerede søgninger, som udføres (typisk nat-

ligt) på et givet kildesystem. Reglerne er brugerdefinerede så organisationen selv kan 

justere disse efter behov. Regler er essensen af kvalitetskontrollen af en organisations 

data. 

• Observation 

Når en givet regel har fundet et resultat i et kildesystem, skabes en observation. Ob-

servationer er dem der sendes rundt, reageres på og måles på i ADOXA. En observa-

tion er når et emne fra et givet kildesystem, er faldet for en givet regel. Observationen 

har typisk en ejermand og en afdeling. Det er observationen der eks. reageres på (af-

hjælpes) af brugere i ADOXA. 

• Kildesystem 

Et system tilkoblet ADOXA som eks. Filsystemet. Tilkoblingen muliggør at regler i 

ADOXA kan udføres på dette kildesystems data. 

• Kildesystemsadapter 

En integrationskomponent som er bindeleddet mellem et givet kildesystem (eks. Fil-

systemet) og ADOXA. Det er et teknisk bindeled der sørger for at regler der er udtruk-

ket på en ensartet måde (eks. Emne.Titel = ?) kan udføres på de6t specifikke kildesy-

stem. Derfor har hver type af kildesystem sin egen kildesystemsadapter, der så at sige, 

”taler” kildesystemets sprog og dermed muliggør en import af data ind i det mere ge-

nerelle ADOXA-observationsorienteret sprog. 

Et system tilkoblet ADOXA som eks. Filsystemet. Tilkoblingen muliggør at regler i 

ADOXA kan udføres på dette kildesystems data. 
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2.0 Introduktion til området kvalitetskontrol 

Leverandøren har igennem en lang årrække leveret sags og dokumenthåndtering og andre re-

gistreringssystemer. Disse løsninger opbevarer naturligt data, og gennem de seneste år er fo-

kus rettet mod kvaliteten af disse data. Det skyldes selvfølgelig et generelt ønske om korrekt 

opmærkning og god registreringspraksis, men det skyldes også, at bevågenheden, på området 

for personfølsomme data, er øget kraftigt de seneste år. Hertil kommer, at deling af data bliver 

mere og mere normalt og nødvendigt, f.eks. gennem offentlige portaler, hvor en borger kan 

tilgå egne sager direkte. Her mandes kraftigt op i Danmark på infrastruktur, der skal mulig-

gøre gennemførsel af sådanne delinger af data med platforme som KOMBIT Støttesystemer, 

SAPA, Borger.dk osv.  

2.1  Udfordringerne 

Deling af data og bevågenhed på personfølsomt data er højaktuelt, men det efterlader nogle 

udfordringer for de organisationer, der har og potentielt skal udstille sine data. Udfordrin-

gerne er mange, men kan opsummeres overordnet som følger: 

1. Organisationerne er generelt stillet over for krav om øget effektivisering. Denne effektivi-

sering skal ske gennem flere og bedre automatiserede løsninger og processer. 

2. Om få år er organisationerne i en situation, hvor deres data udstilles til borgere, virksom-

heder og kunder. Systemerne forbindes og integreres i større og større grad med hinan-

den. 

3. Når denne automatik eksekveres, så eksekveres den. Når maskinen/automatikken vurde-

rer at f.eks. en sag skal udstilles, så udstilles den. Der er i sagens natur ikke en bruger, der 

kaster et sidste blik på et dokument inden udstilling og deling. 

4. Som følge af de forrige punkter bliver det en absolut nødvendighed, at organisationens 

data (f.eks. sager, dokumenter osv.) er opmærket korrekt. Altså data rent faktisk er op-

mærket som organisationen forventer, at de er opmærket - essensen af datakvalitet. 

Leverandøren lavede en vurdering og spurgte (lidt retorisk), om vores kunder og organisatio-

nerne har metoder og værktøjer, der sætter dem i stand til at imødegå disse udfordringerne. 

Det blev starten på Formpipe ADOXA. 
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3.0 Beskrivelse af løsningen 

ADOXA er en løsning, der hjælper organisationer med at erhverve vigtig viden om de data, or-

ganisationen opbevarer i forskellige systemer. Viden om disse data bliver mere og mere vigtige 

i kraft af, at deling af data og udstilling bliver den nye normal. 

 

Illustration: Formpipe Kvalitetskontrol placerer sig oven på organisationens vigtige data og til-

byder medarbejdere og ledelse afgørende indsigt i de underliggende forretningssystemerne 

 

Løsningen består grundlæggende af en skanningsmotor, der undersøger data for uhensigts-

mæssigheder, fejl eller andre forhold der ønskes afdækket. 

Denne motor (kernen) indeholder en række regler. En regel er et udtryk for et forhold, organi-

sationen ønsker observeret på noget givet data. 

Datakilder til løsningen kan være sagssystemer, filsystemer m.v. Altså data-siloer der anven-

des i organisationen og som ønskes overvåget. 

Når en regel ”fanger” et forhold i en datakilde, kaldes det en Observation. 

Observationer kanaliseres i to retninger. 

Sagsbehandlervinduet er stedet, hvor ejermanden af data (og dermed ejermanden af observa-

tionen) notificeres om forholdet. Det kan f.eks. være en fil indeholdende et CPR-nummer, bru-

geren har gemt og glemt på sit medarbejderdrev. Brugeren adviseres i vinduet (eller via en 

mail) og får et overblik over alt, hvad der er observeret på brugerens egne data. 

DPO-vinduet er som navnet angiver for DPO’en Data Protection Officer). Dette vindue er et 

BI-værktøj, hvor en mere tværgående analyse kan foretages. F.eks. analyse af omfanget af filer 
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med CPR-nummer på medarbejderdrevene, der har ligget for længe (glemt). DPO-vinduet gi-

ver en mere analytisk støtte og er rettet mod Data Protection Officer (dataansvarlig) og ledel-

sen generelt. 

Løsningen ligger ovenpå de systemer, man i organisationen ønsker at analysere. Gennem 

adapterer, der er bindeleddet til det underliggende system, læses data som herefter behandles 

med reglerne, der er defineret. 

Kilder tilkøbes, og Leverandøren tilbyder løbende disse. Potentielt set er alle siloer af data, or-

ganisationen benytter, kandidater til kildesystem, herunder også interne database til småsy-

stemer kan konfigureres op som kildesystemer. 

Den overordnet informationsarkitektur er illustreret nedenfor. Nederst er kildesystemernes 

data (eks. filsystemets filer og mapper) og øverst er præsentationen overfor brugeren (eks. en 

sagsbehandler). 

 

Illustration. Objekter og termer i løsningen. Figuren beskriver også informationsforløbet og dets 

retning. 
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3.1  Roller i løsningen 

Løsningen understøtter forskellige brugerroller. Der tilbydes altså forskellige funktioner alt af-

hængig af, hvilke roller den enkelte bruger er blevet tildelt. Rollerne, der understøttes, er be-

skrevet i det følgende. 

3.1.1  Bruger/sagsbehandler 

Brugerrollen giver adgang til den grundlæggende funktionalitet i løsningen og enkelte admini-

strationsmuligheder, der påvirker brugerens anvendelse af løsningen. Det er f.eks. antallet af 

viste emner i en liste eller valg af klientværktøjer ved åbning af emner (f.eks. ESDH-klientpro-

grammet). 

3.1.2  Superbruger  

Superbrugeren har mulighed for at impersonere/stedfortræde andre brugere i sin definerede 

gruppe/afdeling. At impersonere er at overtage og se observationer, den impersonerede bruger 

har i løsningen. En superbruger kan f.eks. under en brugers sygdomsperiode overtage og se 

meldinger om problemstillinger for brugeren. 

Omfang af rollen 

Superbrugere fungerer for en given gruppe/afdeling. Der kan være flere superbrugere for en 

given gruppe. Der kan være superbrugere, der er superbruger for flere grupper/afdelinger. 

3.1.3  Leder/eskaleringsperson 

Lederen skal ikke nødvendigvis forstås som den samme person, der er leder i organisatio-

nen/delen af organisationen, men snarere som den definerede person for en given gruppe/af-

deling, der kan se observationer, som er blevet eskaleret for brugere. Hvis observationer, der 

ikke bliver handlet på, overskrider en given deadline, aktiveres eskaleringsfunktionen, og ob-

servationen er synlig tilgængelig for lederen. 

Omfanget af rollen 

Ledere fungerer for en given gruppe/afdeling. Der kan være flere ledere for en given gruppe. 

Der kan være ledere, som er leder for flere grupper/afdelinger. 

Rollen Leder har ydermere naturligt også rettigheder til funktioner som rollen Superbruger. 
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3.1.4  Administrator 

Administratoren kan konfigurere de fleste indstillinger i løsningen. Indstillinger som styrer, 

hvorledes løsningen fungerer. Det indbefatter tekster, regler, tekniske indstillinger osv. 

Omfanget af rollen 

Der er én til flere administratorer på løsningen. Administratorer fungerer for hele løsningen og 

ikke blot for givne grupper/afdelinger. 

3.2  Synkronisering af brugere og roller 

I forbindelse med installation opsættes en integration til en datakilde som indeholder brugere 

og roller. Løsningen understøtter forskellige kilder af autoritative data såsom MS Windows AD 

eller en database. Der understøttes kun .NET Data Provider. 

Når en synkronisering skal opsættes, skal der tages stilling til forskellige områder hvor pro-

grammet kan hente (forespørge og udtrække) organisationens data. Det drejer sig om brugere, 

teams/afdelinger, tilhørsforholdet mellem førnævnte, superbrugere, managere samt admini-

stratorer. Synkroniseringen forespørger kilden inden for de enkelte områder og får returneret 

lister af data. Eks. brugere. Herefter lagrer synkroniseringen disse data internt og opererer ef-

ter dem. Synkroniseringen kører natligt. 

Typisk vælges AD som kilde for områderne, men andre kilder er også mulige. 

Se konfigurationsdokumentet for eksempler på disse områder samt deres forespørgsler. 

3.3  Vejledninger til støtte for brugere 

Vejledninger er små dokumenter, som organisationen kan tilbyde brugerne i en konkret situa-

tion. Når løsningen præsenterer en observation for en bruger, f.eks. vedrørende en ældre fil 

med CPR-nummer på et drev, kan en vejledning være tilknyttet. I brugerfladen får brugeren et 

link med denne vejledning. 

Det er kunden selv der udarbejder vejledninger. 

3.4  Kildesystemsintegration 

3.4.1  Klientspring 

Klientspring er en funktion, der kan bringe brugeren fra ADOXA-brugerfladen og til emnet åb-

net i kildesystemets klientapplikation. Eksempelvis åbning af en fil med stifinder eller en sag i 

et ESDH-system. 
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Leverancebeskrivelsen vil indeholde oplysninger om hvorvidt klientspring er understøttet. 

Hvis intet er angivet er klientspring ikke inkluderet. 

 

3.4.2  Niveau-2-integration 

Der skelnes mellem Niveau-1 og Niveau-2-integration. Niveau-1 er den integration, der sikrer, 

at data og observationer kommer ind i kvalitetskontrol (indgående). Niveau-2-integration er 

den integration, der sikrer, at en bruger kan udføre korrigerende handlinger mod undersyste-

met. Niveau-2-integration er kun inkluderet i udvalgte kildesystemer.  

Leverancebeskrivelsen vil indeholde oplysninger om hvorvidt niveau-2 er inkluderet i den på-

gældende kilde. Hvis intet er angivet er niveau-2 ikke inkluderet. 

3.5  DPO-værktøjskassen 

DPO (Data Protection Officer) er et begreb, ofte nævnt i relation til EU Persondataforordnin-

gen af 25. maj 2018. En DPO er en rolle, der gives til én eller flere personer, der har rollen og 

ansvaret for at sikre, at informationerne, der anvendes i organisationen, er under kontrol.  

En DPO har behov for at kunne dykke ned i data og overskue den samlede mængde informati-

oner i organisationen. Formpipe Kvalitetskontrols DPO-værktøj er indgangen til dette over-

blik. 

Hvert undersystem til Formpipe Kvalitetskontrol (f.eks. ESDH, Filsystem osv.) har sin egen 

DPO-indgang. 

En DPO-indgang er en Microsoft Power-BI-side med forskellige data-visualiseringer. 

En DPO har ofte rollen DPO for et givent undersystem. Derfor findes denne adskillelse. 
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Figur 1 –  Skærmbilledet viser Power BI-indgangen, hér vist for filsystemet. 

3.6  Juridiske oplysninger 

Det er vigtigt at holde sig for øje, at en DPOBI-indgang til et givent undersystem, der i sin 

grundform er en adgang til hele systemets datamængde. Det er vigtigt ikke at uddele disse ad-

gange til personer uden DPO-rollen. 

Kunden selv har ansvar for beskyttelse af disse data samt uddeling af adgange til data. DPO-

værktøjet foretager som udgangspunkt ikke logning af udsøgningerne. Dette sker kun, hvis 

kunden har bedt om dette og logning dermed er konfigureret. Dette indgår ikke i standardleve-

rancen. 

3.7  Sikkerhed 

Sikkerheden og adskillelsen sker gennem sikkerhedsgrupper, som kunden opretter i IDM-sy-

stemet (f.eks. AD). 

Sikkerhedsgrupperne dækker hver især sit kildesystems data, og et ekstra dækker en simplere 

tværgående observationsbaseret overblik (et overblik kun med observationerne og ikke den 

fulde datamængde). 

Der etableres altså en sikkerhedsgruppe for hvert kildesystem og den tværgående. 

Hver af disse kildesystemgrupper tildeles adgang i databasen af Formpipe Software. I disse 

grupper kan der så indmeldes de relevante brugere. Sikkerhedsgruppen til kildesystemet Filsy-

stem får indplaceret brugeren/brugerne, der skal have DPO-rolle for Filsystem. 
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Samtidig med etableringen af sikkerhedsgrupper, etableres også en mappestruktur, hvori  

Power BI-siderne placeres. Disse mapper tildeles ligeledes adgang for sikkerhedsgrupperne. 

Mappestrukturen oprettes af Formpipe Software. 

Eksempel på sikkerhedsgrupper: 

• Formpipe ADOXA – DPO – Usage (den generelle tværgående sikkerhedsgruppe) 

• Formpipe ADOXA – DPO – ESDH (sikkerhedsgruppen for kilden ESDH-system) 

• Formpipe ADOXA – DPO – Filsystem (sikkerhedsgruppen for kilden filsystem) 

3.8  Elementer i løsningen 

I det følgende beskrives elementerne i løsningen og hvorvidt de indgår i standardløsningen el-

ler er optioner. 

Generelt har hvert element naturligt den afgrænsning funktionen sætter i sig selv. Som eksem-

pel kan administratoren i Regel-administration naturligvis kun administrere de oplysninger, 

der er tilgængelige i Regel-administrationen. 

Hvert element i nogle tilfælde, en særlig afgrænsningsbeskrivelse, med evt. faste konfiguratio-

ner og/eller opsætninger.  

 

Definition af standard og option 

Overordnet gælder det at løsningen har en til flere licenspriser. Standardløsningen har en li-

censpris og evt. valgte optioner har hver især en licenspris. Licensprisen er i nogle tilfælde en 

abonnementspris i stedet. Licenspris er altid forbundet med et vedligeholdelsesbidrag som ud-

regnes som en procentdel af licensprisen. Ved abonnementspris på løsningen er denne vedli-

geholdelsesudgift indregnet i abonnementet. Et vedligeholdelsesbidrag har til formål at dække 

omkostninger ved fejlretning m.v. af løsningen og dens elementer. 

Elementerne i løsningen kan opdeles i to grupper. Gruppen af standardelementer, der medføl-

ger den initielle erhvervelse af løsningen. Disse elementer er altså indeholdt i løsningen ved 

erhvervelsen af standardløsningen. Gruppen af optioner, er elementer/funktionaliteter/modu-

ler som kan tilføjes/erhverves til løsningen. Hver af en sådan option vil have sin egen pris. 

Hvis standardløsningen erhverves vil den implementerede løsning altså indeholde de elemen-

ter (hvis de ønskes) som er angivet som en del af standardløsningen nedenfor. Elementer mar-

keret som option, er således, ved erhvervelse af standardløsningen, ikke en del af løsningen. 
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Illustration. Overblik over løsningens bestanddele og hvilke dele der indgår som standard i løsnin-

gen. 

3.8.1  Elementer i standardløsningen 

3.8.1.1 Kerne-motor 

Motor til analysering af data samt udmelding af observationer. Motoren er hele rammen for 

reglers udførsler 

3.8.1.2 Generel administration 

Administration af tekster og andre opsætninger. 

3.8.1.3 Regeladministrator 

Administratoren til regler. 

3.8.1.4 AD Synkronisering 

Ajourføring af ADOXA-brugerregister (inkl. roller) med organisationens Microsoft Active Di-

rectory. 

Særlig afgrænsning 
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Der kan synkroniseres brugere, teams/afdelinger, deres tilhørsforhold, superbrugerrolle, ad-

ministratorrolle og lederrolle. De af ovenstående ønskede informationer skal være tilgængelige 

for en enkelt LDAP-forespørgsel mod MS AD’et. 

3.8.1.5 Standard brugerflade 

Brugerfladen til observationsadvisering. 

3.8.1.6 DPO-værktøjskasse 

DPO (Data Protection Officer) er et begreb, ofte nævnt i relation til EU Persondataforordnin-

gen af 25. maj 2018. En DPO er en rolle, der gives til én eller flere personer, der har rollen og 

ansvaret for at sikre, at informationerne, der anvendes i organisationen, er under kontrol.  

En DPO har behov for at kunne dykke ned i data og overskue den samlede mængde informati-

oner i organisationen. Formpipe Kvalitetskontrols DPO-værktøj er indgangen til dette over-

blik. 

Hvert undersystem til Formpipe Kvalitetskontrol (f.eks. ESDH, Filsystem osv.) har sin egen 

DPO-indgang. 

En DPO-indgang er en Microsoft Power-BI-side med forskellige data-visualiseringer. 

En DPO har ofte rollen DPO for et givent undersystem. Derfor findes denne adskillelse. 

 

Figur 2 –  Skærmbilledet viser Power BI-indgangen, hér vist for filsystemet. 
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3.8.1.6.1  Juridiske oplysninger 

Det er vigtigt at holde sig for øje, at en DPO BI-indgang til et givent undersystem, der i sin 

grundform er en adgang til hele systemets datamængde. Det er vigtigt ikke at uddele disse ad-

gange til personer uden DPO-rollen. 

Kunden selv har ansvar for beskyttelse af disse data samt uddeling af adgange til data. DPO-

værktøjet foretager som udgangspunkt ikke logning af udsøgningerne. Dette sker kun, hvis 

kunden har bedt om dette og logning dermed er konfigureret. Dette indgår ikke i standardleve-

rancen. 

3.8.1.6.2  Sikkerhed 

Sikkerheden og adskillelsen sker gennem sikkerhedsgrupper, som kunden opretter i IDM-sy-

stemet (f.eks. AD). 

Sikkerhedsgrupperne dækker hver især sit kildesystems data, og et ekstra dækker en simplere 

tværgående observationsbaseret overblik (et overblik kun med observationerne og ikke den 

fulde datamængde). 

Der etableres altså en sikkerhedsgruppe for hvert kildesystem og den tværgående. 

Hver af disse kildesystemgrupper tildeles adgang i databasen af Formpipe Software. I disse 

grupper kan der så indmeldes de relevante brugere. Sikkerhedsgruppen til kildesystemet Filsy-

stem får indplaceret brugeren/brugerne, der skal have DPO-rolle for Filsystem. 

Samtidig med etableringen af sikkerhedsgrupper, etableres også en mappestruktur, hvori  

Power BI-siderne placeres. Disse mapper tildeles ligeledes adgang for sikkerhedsgrupperne. 

Mappestrukturen oprettes af Formpipe Software. 

Eksempel på sikkerhedsgrupper: 

• Formpipe ADOXA – DPO – Usage (den generelle tværgående sikkerhedsgruppe) 

• Formpipe ADOXA – DPO – ESDH (sikkerhedsgruppen for kilden ESDH-system) 

• Formpipe ADOXA – DPO – FileSystem (sikkerhedsgruppen for kilden filsystem) 

 

Særlig afgrænsning 

Formpipe leverer som standard Power BI Desktop-ark med udvalgte rapporter 

anbefaler Power BI Desktop. Organisationen skal selv sørge for evt. andre 

3.8.1.7 RPA-databasesnitflade 

Database-snitflade (DB-User, DB-Views) for RPA-instanser (Robotic Process Automation), til 

eks. automatisk oprydning. 
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3.8.1.8 Forum-adgang 

Adgang til Formpipe ADOXA-forum, hvorfra nyeste regler kan downloades og inspiration kan 

fås. Forummet er fælles for kunder af Formpipe ADOXA. 

3.8.2  Elementer som er optioner  

Nedenstående tabel viser mulige optioner. 

3.8.3  Kilder 

3.8.3.1.1  Acadre ESDH 

Muliggør at løsningen kan skanne data beliggende i Acadre ESDH. 

Kilden fungerer som en tovejs integration. Kilden afleverer data til løsningen. Kilde giver også 

brugerne udvalgte kommandomuligheder, såsom Afslut sag, Sæt adgangskode, Lås dokument 

m.v. 

Kilden muliggør klient-spring til klienten-applikationen for kilden for udvalgte entiteter (Sag, 

Dokument). 

Følgende regler er aktuelt tilgængelig for Acadre-datakilden: 

- Ikke angivet 

3.8.3.1.2  SBSYS ESDH 

Muliggør at løsningen kan skanne data beliggende i SBSYS ESDH. 

Kilden fungerer som en en-vejs integration. Kilden afleverer data til løsningen.  

Kilden muliggør klient-spring til klienten-applikationen for kilden for udvalgte entiteter (Sag, 

Dokument). 

Følgende regler er aktuelt tilgængelig for SBSYS-datakilden: 

- File System - H020005 Files are journalized SBSYS  

- B020002 Files are journalized in SBSYS benchmark 

- A050001 Sager der muligvis kan afsluttes - Frist.sql  

- A050001 Sager der muligvis kan afsluttes - Partsstatus.sql  

- A050001 Sager der muligvis kan afsluttes - Tom.sql  

- H050001 Sager uden sikkerhed.sql  

- H050002 Dokumenter uden sikkerhed.sql  

- H050003 Dokumenter med stopord - FC.sql  

- H050003 Dokumenter med stopord - TC.sql  

- H050004 Sager med CPR uden sikkerhed - S - TC.sql  

- H050015 Dokumenter med CPR uden sikkerhed - FC.sql  
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- H050015 Dokumenter med CPR uden sikkerhed - TC.sql  

- H050019 Dokumenter med uhensigtsmæssige titler.sql  

- H050020 Sager med uhen. titler.sql  

- H050022 Utilgængelige filer.sql  

- H050023 Utilgængelige filer - Tekstudtræk.sql  

- H050027 Sager med CPR der ikke er sagspart - TC  

- H050028 Dokumenter med CPR der ikke er part - FC 

Listen opdateres løbende, som der kommer nye regler til. 

3.8.3.1.3  Filsystem 

Muliggør at løsningen kan skanne data beliggende i MS Windows Filsystemet (standard). 

Kilden fungerer som en to-vejs integration. Kilden afleverer data til løsningen.  

Kilden muliggør klient-spring til Explorer/Stifinder (afh. af browserens metode og tilladelser) 

for udvalgte entiteter (Mappe, Fil-åbning) samt sletning. 

Følgende regler er aktuelt tilgængelig for Filsystem-datakilden: 

- A020001 File Types not supported for Archiving 
- H020001 Old Files with CPR 
- H020003 Duplicated Files 
- H020004 Duplicated Directories 
- H020005 Files are journalized 
- H020006 Unsuitable File Name 
- H020007 Unsuitable Directory Name 
- H020008 Misplaced Files 
- H020009 Inaccessible Files 
- H020010 Inaccessible Files – Text Extraction 
- H020011 Inaccessible Files – PDF conversion 
- H020012 Old Files with Sensitive Words 
- O020001 Filer med adressebeskyttelse 

 
Listen opdateres løbende, som der kommer nye regler til.  

3.8.3.1.4  MS Exchange/Office 365 (cloud)/lokal 

Muliggør at løsningen kan skanne data beliggende i MS Exchange (cloud). 

Kilden fungerer som en to-vejsintegration. Kilden afleverer data til løsningen.  

Kilden muliggør klient-spring til MS Outlook (lokal), for åbning af udvalgte entiteter eller slet-

ning. 

Følgende regler er aktuelt tilgængelig for Office 365 Outlook-kilden: 

- H080001 Large mails 
- H080002 Large appointments 
- H080003 Old deleted mails 
- H080004 Mails with CPR 
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- H080005 Mail attachments with CPR 
- H080006 Appointments with CPR 
- H080007 Appointment attachments with CPR 
- H080008 Notes with CPR 
- H080009 ConversationHistory with CPR 
- H080010 Contacts with CPR 
- H080011 External mails with CPR 
- H080012 External appointments with CPR 
- H080013 Tasks with CPR 
- H080014 Folders with CPR 

Listen opdateres løbende, som der kommer nye regler til. 

3.8.3.1.5  MS OneDrive (for business) 

Muliggør at løsningen kan skanne data beliggende i MS OneDrive (for business). 

Kilden fungerer som en to-vejs integration. Kilden afleverer data til løsningen.  

Kilden muliggør klient-spring til MS OneDrive, for åbning af udvalgte entiteter samt slette. 

Følgende regler er aktuelt tilgængelig for MS OneDrive-kilden: 

- A100001 File Types not supported for Archiving 
- H100001 Old Files with CPR 
- H100003 Duplicated Files 
- H100004 Duplicated Folders 
- H100005 Files are journalized 
- H100006 Unsuitable File Name 
- H100007 Unsuitable Folder Name 
- H100008 Misplaced Files 
- H100009 Inaccessible Files 
- H100010 Inaccessible Files – Text Extraction 
- H100011 Inaccessible Files – PDF conversion 
- H100012 Old Files with Sensitive Words 

- Der er fundet filer, med forekomsten af CPR-nummer der har ligget for længe 
- Fildubletter 
- Uhensigtsmæssige filnavn 

Listen opdateres løbende, efterhånden som der kommer nye regler til. 

3.8.3.1.6  MS Teams 

Muliggør at løsningen kan skanne data beliggende i MS Teams Fillagring (SharePoint-folder). 

Skanningsmuligheder i MS Teams udvikles løbende.   

Kilden fungerer som en to-vejsintegration. Kilden afleverer data til løsningen.  

Kilden muliggør klient-spring til MS Teams, for åbning af udvalgte entiteter samt sletning. 

Følgende regler er aktuelt tilgængelig for MS Teams-kilden: 

- Der er fundet filer, indeholdende følsomme ord, der har ligget for længe 
- Der er fundet filer, med forekomster af CPR-nummer, der har ligget for længe 
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Listen opdateres løbende, efterhånden som der kommer nye regler til. 

3.8.3.1.7  MS SharePoint Online 

Muliggør at løsningen kan skanne data beliggende i MS SharePoint Online. 

Kilden fungerer som en to-vejsintegration. Kilden afleverer data til løsningen.  

Kilden muliggør klient-spring til MS SharePoint Online, for åbning af udvalgte entiteter samt 

sletning. 

Følgende regler er aktuelt tilgængelig for MS SharePoint Online-kilden: 

- Der er fundet filer, indeholdende følsomme ord, der har ligget for længe 
- Der er fundet lister, med forekomster af CPR-nummer, der har ligget for længe 
- Der er fundet websteder, med forekomster af CPR-nummer, der har ligget for længe 

Listen opdateres løbende, efterhånden som der kommer nye regler til. 
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Andre funktionaliteter 

3.8.3.1.8  Registeroverblik 

Registeroverblik giver mulighed for bestilling af en rapport der viser alle forekomster i kilder 

ud fra et angivet søgeord. Eks. CPR-nummer. Rapporten dannes natligt og kan hentes af 

DPO’en der har adgang til denne funktion. 

 

Illustration: Eksempel på bestilling af et Register Transcript. Formularen udfyldes og gemmes et 

sikkert sted. 
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Illustration: Efter natlig processering, genereres en rapport ud fra bestillingen, der kan hentes fra 

et sikkert sted. 
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Illustration: Resulterende rapport, fortsat. 
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Illustration: Resulterende rapport, fortsat. 

 

http://tnet/proces/BrandingFormPipe/Billeder/JPG/Logo_symbol_RGB.jpg


 

 

ADOXA – Løsningsbeskrivelse juni 2020 side 21 

 

Illustration: Resulterende rapport, fortsat. 

3.8.3.1.9  KOMBIT CPR-validering 

CPR-validering er en mekanisme der tager et mønstermatch (CPR-nummer) og validerer det 

op mod KOMBIT Serviceplatformen for udstedelse. Hvis nummeret ikke er udstedt, tolkes det 

ikke som et endeligt match af CPR-nummer. 

Der udnyttes organisationens abonnement til KOMBIT Serviceplatform CPR (som dermed er 

et krav). 
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