GRIP OP
AUTORISATIE

Is uw organisatie al klaar voor de AVG? Door de
nieuwe Europese wetgeving is het van belang
dat u inzicht heeft in welke personen toegang

KLAAR VOOR AVG >>

hebben tot persoonsgegevens en wie welke

CONTROLES UITVOEREN

informatie bewerkt. U bent verantwoordelijk voor

De Autorisatie Auditor toetst het autorisatie

de bescherming van persoonsgegevens.

landschap in uw organisatie op verschillende
belangrijke aspecten, zoals de eisen van de
AVG.

WIJ BRENGEN U IN CONTROL!
Bij bescherming van persoonsgegevens staat de

HOE STAAT UW ORGANISATIE ERVOOR

vraag centraal: ‘wie kan welke informatie zien en wie

De uitkomsten uit de Autorisatie Auditor worden

kan deze bewerken’. Dit wordt bepaald door hoe de

weergegeven met BI tooling, waarmee u kunt

autorisatie is ingericht.

inzoomen op details. Onze consultants interpreteren

Wij hebben onze uitgebreide productkennis

de informatie om zo voor u inzicht te

van AFAS Software en praktijkervaring met

creëren in de inrichting van de autorisatie.

autorisatiemodellen en tooling samengebracht in de
Autorisatie Auditor.

DENKEN IN OPLOSSINGEN

De Autorisatie Auditor geeft een duidelijk beeld van

Met deze resultaten stellen wij verbeterpunten

het autorisatie landschap, de verbeterkansen en

vast. Deze geven we duidelijk weer in een rapport

de noodzakelijke aanpassingen om aan de AVG te

met quick en big wins, waarmee de inrichting

voldoen.

van de autorisatie in uw organisatie
geoptimaliseerd wordt.

WEL PRIORITEIT MAAR GEEN TIJD?
Conclusion AFAS Solutions helpt u niet alleen

VOORKOMEN IS BETER DAN GENEZEN

met het uitvoeren en analyseren van de

De Autorisatie Auditor kan periodiek worden

Autorisatie Audit. Onze consultants kunnen de

uitgevoerd. Hiermee bent u er zeker van

verbetervoorstellen ook direct uitvoeren, zodat u

dat pijnpunten uit het verleden niet

klaar bent voor de AVG.

terugkomen en voorkomt u nieuwe
problemen.

WAT LEVERT DE AUTORISATIE AUDITOR U OP?
De Autorisatie Auditor geeft onder andere inzicht in
• Persoonlijke rechten van medewerkers;
• Autorisatiegroepen met een hoog risico op
schending van AVG wetgeving;
• Risico’s met betrekking tot functiescheiding.
PERSOONLIJKE RECHTEN

“INZICHT EN GRIP
OP UW AUTORISATIE
LANDSCHAP?
DE AUTORISATIE
AUDITOR MAAKT HET
MOGELIJK.”

Autorisatie verloopt bij voorkeur via autorisatie
rollen. Wanneer dit op persoonlijke niveau is
verleend, zorgt dit voor onoverzichtelijkheid. De

AVG READY

Autorisatie Auditor toont welke gebruikers op

Met de Autorisatie Auditor bent u goed voorbereid

persoonlijk niveau welke rechten hebben gekregen.

op de AVG. U heeft de controle over de autorisatie
binnen uw organisatie en kunt aantonen dat u actief
bezig bent met het continue verbeteren van uw

Risico 11%

bedrijfsprocessen.
ACCOUNTANT PROOF
Door de periodieke onafhankelijke audits kunt u
aan uw accountant tonen hoe de autorisatie is
Geen risico 89%

Functiescheiding

ingericht, waar verbeterkansen liggen en hoe u deze
verbeteringen doorvoert. Zo bent u voorbereid op
een audit van uw accountant.
MEER RENDEMENT

Persoonlijk 25%

De kwaliteit van uw gegevens wordt hoger door het
aantal medewerkers met toegang tot gegevens te
beperken. Data Management wordt overzichtelijker
en eenvoudiger.
Groep 75 %

AUTORISATIE AUDITOR GAAT VERDER DAN AVG
Autorisatie
Dashboard voorbeelden

De Autorisatie Auditor geeft u een compleet
inzicht in uw autorisatie landschap, niet alleen met
betrekking tot de persoonsgegevens. U krijgt een

VERKLEIN RISICO’S

volledig beeld van uw autorisatie landschap.

Door autorisatie alleen te geven voor informatie die
nodig is voor een bepaalde functie, beperkt u de

PERIODIEKE CONTROLE

kans op risico’s. Met onze Autorisatie Auditor krijgt

De Autorisatie Auditor kan als onafhankelijke

u helder inzicht in deze risico’s en de manier om

periodieke controle worden ingezet.

deze te beperken.
Conclusion AFAS Solutions helpt u graag om niet
In een grafische weergave worden de gedefinieerde

alleen voorbereid te zijn op de AVG, maar ook in de

risico’s getoond, hierin geven wij weer welke

toekomst in control te blijven!

gebruikers taken kunnen uitvoeren met hoge
risico’s. Bijvoorbeeld: 14 gebruikers kunnen

MEER WETEN?

taken uitvoeren met het risico, ‘Er wordt een

Sebastiaan Leeuwenkamp

ongeautoriseerde wijziging gedaan die vervolgens

030-2193800

tot effect wordt gebracht in de uitbetaling van het

www.conclusionafassolutions.nl

salaris’.

