IT PRODUKT 2017

ORMAČNÍ SYSTÉMY

Softwarové řešení pro GDPR

Rozesílání listovních zásilek ze spisové služby

Tovek GDPR Tools

Ginis Post

Kategorie:
Bezpečnostní řešení
Tovek, www.tovek.cz

Kategorie:
Informační systémy
Gordic, www.gordic.cz

Přihlašovatel:
Tovek, www.tovek.cz
výrobce

Přihlašovatel:
Gordic, www.gordic.cz
výrobce a dodavatel

Použití produktu: Tovek GDPR Tools analyzuje veškerá data organizace napříč všemi
zdroji, mapuje i šedá data (data mimo IS organizace, která nejsou zdokumentovaná)
a poskytuje informaci o tom, kde všude se nacházejí osobní a citlivé informace. Umožňuje zjistit, jakým způsobem a na základě čeho se data získala či pořídila a zda je nutné
je nadále uchovávat. Na základě vykonané analýzy může organizace zavést opatření
k ochraně osobních údajů a citlivých informací. Řešení vychází ze zkušeností výrobce
s vývojem analytického softwaru, který se využívá zejména v oblasti bezpečnosti a vyšetřování, proto dokáže data vyhodnotit rychle a spolehlivě.
Popis produktu: Tovek GDPR Tools je desktopová aplikace indexující veškerá data na
počítači, nestrukturovaná i strukturovaná, uložená v souborovém systému, v e-mailu
nebo v relační databázi. Umožňuje zpracování i šedých dat – často jde o data nestrukturovaná, ale mohou to být i různé historické nebo servisní databáze (třeba soubory
na sdílených úložištích, elektronická pošta či dokumenty ukládané na lokální disky).
K detekci osobních dat se využívají algoritmy, které jsou adaptované na český jazyk.
Aplikace je spustitelná na systémech Windows i Linux.
Zajímavé vlastnosti produktu:
■ Řešení pro vyhledání a sledování osobních údajů v šedých datech
■ Bezpečný přístup k šedým datům
■ Jednotný přístup ke všem informacím, které jsou uložené na různých místech
v různorodých formátech i proprietárních systémech
■ Snadná centralizace a řízení přístupu k šedým datům pro potřeby auditu
■ Šetří čas uživatelům, vyhledá potřebné informace jedním dotazem bez ohledu
na jejich umístění

Použití produktu: Prostřednictvím rozhraní Ginis Post může organizace odeslat svou
hromadnou listovní korespondenci elektronicky přímo ze spisové služby Ginis a o zbytek
už se postará Česká pošta na základě smluvního vztahu. Díky produktu tak může uživatel odstranit původní pracné procesy tisku, kompletace a distribuce listovních zásilek.
Popis produktu: Spisová služba Ginis DRMS nabízí komplexní, jednotnou a přehlednou
evidenci dokumentů a také možnost jejich hromadné distribuce pomocí listovních zásilek. Díky rozhraní Ginis Post místo tisku a balení listovních zásilek se ze systému pouze
odešle jejich elektronická podoba. Cena licence rozhraní se odvíjí od předpokládaného
počtu odeslaných zásilek za rok, samotná implementace pak zabere pouze několik
hodin.
Zajímavé vlastnosti produktu:
■ Šetří čas i náklady při rozesílání výzev k úhradě, předpisů a další běžné korespondence
■ Zlevní výrobu a distribuci zásilek s dokumenty odesílanými z organizace
■ Zajistí maximální ochranu dat při přenosu, tisku a doručování zásilek
■ V příštím roce umožní hybridní pošta právně korektní doručování správních rozhodnutí podle § 19, odst. 3), zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád
Záruka: 24 měsíců
Cena (bez DPH): podle počtu zásilek za rok (od 30 000 Kč)

Záruka: 24 měsíců
Cena (bez DPH): od 150 000 Kč
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