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PREDSTAVITEV

Vibor d.o.o.

Poslovni tisk in GDPR skladnost
..Nuance je podal izjavo o GDPR skladnosti za rešitev Print Menagmenta Equitrac..

Ker si Nuance z rešitvijo Equitrac prizadeva za
najvišjo raven varovanja podatkov, je bila rešitev
zasnovana z orodjem, ki omogoča organizacijam varovanje osebnih podatkov po standardih,
ki jih predpisuje GDPR uredba, saj zagotavlja
varno tiskanje, skeniranje ter kopiranje.
Nuance z rešitvijo Equitrac za upravljanje tiska
omogoča organizaciji zaščito pri tiskanju ter
skeniranju na tiskalnih in večopravilnih napravah z avtoriziranim dostopom pooblaščene
osebe. Proces avtentikacije tiskalniškega okolja
je zasnovan tako, da uporablja imenik zaposlenih (običajno Active Directory ali LDAP), prek
katerega se izvaja identificiranje uporabnika.
Ta pri uspešnem procesu indetifikacije dobi
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dostop do Equitrac print menedžmenta ter
drugih funkcij naprav.
Ker Nuance nima dostopa do imenikov ali podobne zbirke osebnih podatkov, to pomeni, da
Nuance ni niti upravljalec niti obdelovalec podatkov, kot je to definirano v GDPR. Kljub temu
napredna orodja ter upravne zmogljivosti naprednejših rešitev kot je Nuance Equitrac skupaj s podporo, ki jo zagotovi ponudnik rešitve,
lahko pripomore k doseganju skladnosti organizacij z GDPR v vlogi upravljalca ali obdelovalca podatkov.
Kot del številnih organizacijskih kot tudi tehničnih ukrepov, ki so jih morala podjetja sprejeti v
sklopu obdelovalcev podatkov ali nadzornikov
podatkov oz. DPO, lahko Nuance potrdi, da bodo z uporabo rešitve Nuance Equitrac podjetja,
opremljena z orodji, ki jim omogočajo omejevanja dostopa do naprav odobrenim uporabnikom. Med drugim ima lahko organizacija tudi
vpogled v zgodovino dejavnosti vsakega uporabnika in temu primerno lahko pripravi revizijo,
kot tudi nadzor nad vnosi ter izvozi, ki jih uporabljajo Nuance Equitrac.
Vir: https://www.nuance.com/content/dam/nuance/en_us/collateral/imaging/statement/Equitrac_GDPR_Statement.pdf

Vibor d. o. o. v sodelovanju z globalnimi partnerji zagotavlja poslovne rešitve, skladne z zakoni, ki poskrbijo za pravno veljavnost upravljanja z informacijami in zagotavljanju resnosti pristopa k novim zakonodajam tudi na področju
poslovnega tiska.
Ustvariti varno okolje za tisk in distribucijo dokumentov v organizaciji je ključnega pomena za
nemoteno poslovanje ter varen pretok fizičnih
kot elektronskih dokumentov. Izboljšave, ki sledijo, so neizogibne in dobrodošle v vsaki organizaciji, ki se sooča z željo po varnosti, optimizaciji ter nadzoru. Vibor d. o. o z unikatnim pristopom ustvarja nove dimenzije upravljanja poslovnega tiska. Več informacij na prodaja@vibor.
si ali www.vibor.si.
(P. R.)
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