
AVG-eisen waaraan niet te ontkomen valt
Er bestaat nog altijd veel onduidelijkheid over de definitie en 
de eisen betreffende persoonsgegevens of persoonlijk  
identificeerbare informatie. Hoewel dit wellicht per land en 
bedrijf zal verschillen, zult u zeker moeten documenteren:
• Welke gegevens u bewaart en waar u die bewaart
• Hoe die gegevens worden beheerd en waarvoor  

u ze gebruikt
• Wie toegang tot deze gegevens heeft

Toets uw bedrijf aan de eisen
• Is uw oplossing volledig gedocumenteerd?
• Weet u waar al uw gegevens vandaan komen?
• Hebt u controle over de gegevens in uw  

ontwikkelings- en testomgevingen?
• Beheert u de toegangscontrole en kunt u dit  

documenteren?

Als u geen platform voor geautomatiseerd databeheer hebt, is 
het antwoord op de bovenstaande vragen hoogstwaarschijnlijk 
nee. Als u ja zonder automatisering hebt geantwoord, zal het 
een zeer tijdrovende taak zijn die waarschijnlijk duur in  
onderhoud is. 

Gebrek aan flexibiliteit
Vele met de hand gecodeerde datawarehouses hebben  
standaard te maken met de eerder vermelde uitdagingen, net 
als discovery-oplossingen zonder centraal gegevensarchief 
maar met rechtstreekse toegang tot de bronnen. Ze hebben 
niet de flexibiliteit en wendbaarheid die u nodig hebt om de 
implementatie van de AVG tot een goed einde te brengen. 
Als CEO of CFO is het echter uw verantwoordelijkheid om te 
zorgen dat uw BI & Analytics-architectuur tijdig voldoet aan 
de eisen.

Is uw BI & Analytics omgeving klaar 
voor de naleving van de AVG (GDPR)?

Omdat de tijd dringt - deadline: 25 mei 2018



- Because Time Matters

Voor een volledig overzicht van hoe  
Discovery Hub® u kan helpen,  
gaat u naar onze website of neemt u contact 
op met uw TimeXtender-partner.

Wij helpen u op weg uw BI & Analytics  
omgeving inzichtelijk voor AVG te maken
Dit nieuwe paradigma vereist een nieuwe visie. U moet aan de 
slag met automatisering om de nodige flexibiliteit en  
wendbaarheid te bereiken. De krachtige en beproefde, door 
metagegevens aangestuurde automatiseringssoftware achter 
Discovery Hub® is een geweldige basis voor uw AVG-oplossing. 

U geeft uw bedrijf eenvoudig betrouwbare toegang tot  
functionaliteit die AVG ondersteunt maar zonder dat u  
medewerkers toegang tot de bronsystemen hoeft te geven:
• Volledig geautomatiseerde documentatie – Niets te 

verbergen, elk onderdeel van het systeem kan  
probleemloos worden gecontroleerd

• Herkomst van gegevens – Herleid gegevens naar hun 
oorsprong

• Impactanalyse – Weet waar de gegevens worden 
gebruikt

• Toegangscontrole – Flexibele en onderhoudbare  
beveiliging voor datasets, tabellen en velden, alsook 
weergaven per gebruikersrol of benoemde gebruiker

• Gegevenssamenvoeging – Stroomlijn een complexe 
samenvoeging van bronnen tot bruikbare gegevens 
met enkele klikken, terwijl u de volledige documentatie 
behoudt

Overige AVG-gerelateerde voordelen zijn: toegang tot golden  
records, anonimisering door middel van hashtags, versiebeheer 
en volledig gedocumenteerde verschillende omgevingen.
Dankzij de lagen van Discovery Hub® kunt u het traject van 
bron tot front-end visualisatie tools volgen via de semantische 
laag en omgekeerd.

Klaar voor de toekomst
Naarmate u meer ontdekt over de AVG tijdens de  
implementatie, kunt u uw oplossing klaarmaken voor de  
toekomst omdat u nu over de flexibiliteit beschikt om:
• In te spelen op nieuwe of bijgewerkte eisen waar en 

wanneer dat nodig is 
• Uw Discovery Hub® in de cloud, lokaal of als hybride  

model te bouwen. Al deze methoden bieden een  
beheerde, volledig geautomatiseerde omgeving waardoor 
u makkelijk kunt wisselen tussen de drie modellen zonder 
iets te wijzigen. Zelfs uw documentatie wordt  
automatisch bijgewerkt.

• Onbezorgd verder te werken met meerdere Business 
Intelligence-tools, aangezien Discovery Hub® compatibel 
is met alle front-end systemen en u elke BI-tool voor 
statistieken of analyses kunt verbinden op elk niveau van 
Discovery Hub®

2.700 bedrijven, waarvan een groot aantal te maken heeft 
met strikte verordeningen betreffende data compliance,  
gingen u voor en maken al gebruik van Discovery Hub®.  
Al deze bedrijven kunnen nu zonder tijdrovende,  
handgeschreven documentatie.
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http://www.timextender.com/discovery-hub/overview/
http://www.timextender.com/partners/find-a-partner/
http://www.timextender.com/partners/find-a-partner/

