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Få styr på al persondata 
– med GDPR Logger for IBM Notes

Den 25. maj 2018 træder den nye persondataforordning i kraft med mange nye 
regler for, hvordan I fremover skal håndtere persondata. 

Det betyder, at I som virksomhed skal have styr på, hvem i jeres organisation 
der har adgang til persondata. Ikke nok med det. Persondata er nu også meget 
mere end blot et cpr-nr. – fx data om genetiske, mentale, kulturelle, økonomiske 
og sociale oplysninger. I skal bl.a. kunne rapportere om, hvilke persondata der 
er tilgået. 

Konsekvenserne ved overtrædelse af persondataforordningen er bøder op til 
20 mio. euro, der også kan udstedes tilbage i tid til den 25. maj 2018.

Installer GDPR Logger til IBM Notes og overhold loven samme dag
Gravgaard & Partners har siden 2013 udviklet GDPR Logger for IBM Notes 
som en central standardkomponent, der registrerer alle handlinger på jeres 

Notes platform – dvs. når en bruger læser, skriver, opdaterer, søger eller sletter 
data. 

Det er nemt og tager kun én time at installere GDPR Logger på jeres nuværende 
Notes platform. Efter genstart af serveren vil jeres registrering af alle persondata 
være aktiv. 

GDPR Logger for IBM Notes kan:
• registrere og logge al læsning, skrivning, opdatering og sletning

• registrere og logge al fritekstsøgning og resultatsæt
• registrere og logge fejl-logins

• registrere, hvem der gør hvad og hvornår
• logge al information til et universelt format
• udsøge og rapportere al logget information på tværs af alle servere.

Sådan får I adgang til GDPR Logger
Kom i gang med det samme ved at kontakte jeres egen IBM Business Partner. 
Det er også muligt at bestille løsningen ved at kontakte Gravgaard & Partners 
på telefon +45 70 230 248 eller e-mail salg@gravgaard-partners.dk. 

Gravgaard & Partners, Slotsmarken 18, 2970 Hørsholm, CVR nr. 36959231 

Tlf.: +45 70 230 248, E-mail: info@gravgaard-partners.dk

Antal brugere af 
GDPR Logger 

Pris* pr. bruger 
pr. mdr. i €

20-99 0,99 €

100-499 0,89 €

500-999 0,79 €

1.000-2.499 0,69 €

2.500- 0,59 €

* Alle priser er eksklusiv moms. Kontraktperioden er 
gældende for min. et år, der betales forud. Der gives 
20 procent rabat for en treårig kontraktperiode.


