
Automatisk GDPR scanning 

Har I det fulde overblik over, hvor der 
ligger følsomme personoplysninger? 

TaxonScanner gennemgår både mailsystem, 

PC, server og netværksdrev for følsomme 

og fortrolige oplysninger.

Hvad fanger scanningen?
Scanningen finder cpr-nr., navne, telefonnr. og

mailadresser samt andre personoplysninger i 

kombination med helbred, etnicitet, seksualitet, 

religiøst, politisk eller fagligt tilhørsforhold m.m..

I får det fulde overblik over, hvor der er ligger 

følsomme personoplysninger  - også hvis de ligger

i papirkurven eller i udgående mails. 

GDPR scanning af mailsystem
Mailsystemet scannes uden at belaste brugeren 

unødigt, og der er direkte adgang til at slette eller 

redigere. Scanning af udgående mails mærker 

brugeren slet Ikke noget til – kun hvis der bliver

fundet GDPR oplysninger, som der skal tages 

stilling til.

GDPR scanning af PC, server og 
netværksdrev
Ved scanning af PC, server eller netværksdrev

er det nemt både at scanne små eller meget store

mængder af data eller dokumenter. 

Programmet indeholder mange avancerede 

settings, og I kan lave alle de scanninger, I ønsker.
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Resultat af scanningen
Resultatet af scanningen giver overblik over de fundne 

GDPR oplysninger og direkte adgang til at redigere, 

slette, hemmeligstemple eller arkivere de dokumenter, der 

indeholder følsomme personoplysninger. 

Der er fuld fortrolighed omkring scanningsresultatet. 

Kun den medarbejder, der styrer scanningen, har 

adgang til resultatet, som ligger lokalt og krypteret. De 

fundne GDPR oplysninger kan anonymiseres efter behov.

Overbliksrapporten
TaxonScanner laver også en Overbliksrapport, som med  

diagrammer giver det store overblik over de scannede data. 

Den er især velegnet til præsentation og dokumentation, 

f.eks. når der er scannet større mængder data.

GDPR sammen med KLE
For den kommunale verden, er det særlig interessant, 

at TaxonScanner kan opmærke dokumenterne med 

KLE samtidig med GDPR scanningen. 

Så kan man umiddelbart journalisere eller 

hemmeligstemple de følsomme dokumenter.

Få en prøvelicens og prøv det af
Send os en mail på kontakt@taxon.dk for at komme i gang. 
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