
GDPR - Allmän information kring vårt arbete
Den 25 Maj 2018 kommer EU:s nya dataskyddsregler att träda 
i kraft. Detta under namnet GDPR (General Data Protection 
Regulation). Brister i hanteringen av personuppgifter kan resultera 
i sanktionsavgifter och krav på skadestånd. Vi kan hjälpa er i 
processen gällande GDPR och Xpand.

Som användare av vår lösning Incit Xpand i en bransch där personuppgifter 
hanteras är det viktigt att ni dokumenterar era processer. Det är även viktigt att 
planera in kontinuerliga rensningar i systemet som krävs för att uppfylla kraven.

För att kunna nyttja GDPR funktionaliteten i Xpand krävs version 17/18 samt att 
ni har hämtat hem den senaste releasen som släpps 31/1. I denna release har det 
framförallt varit fokus på att få in rensningarna, vilka kommer genomföras på rollnivå 
och på av er angiven tid. Fler rensningar kommer publiceras så snart de är validerade 
och en beskrivning kring hur de fungerar släpps då på IHX (Incit Xpand Help).

För att ni ska kunna komma igång med ert arbete, har vi publicerat ett 
dokument (konfigurationsmall) på supportwebben som visar alla rensningar 
som kommer finnas i systemet. Dokumentet är indelat efter modul så ni enkelt ska 
kunna se vilka som kommer påverka just er.

Vill Ni veta mer? Kontakta sofia.rangmar@aareon.com

Hantera GDPR i Incit Xpand Vi erbjuder paketerade tjänster inom området
Tjänst 1: Workshop
Vi går under en heldag igenom GDPR utifrån er verksamhet. Tillsammans ser vi över 
era processer för att kunna ge rekommendationer kring vad ni kommer behöva 
åtgärda inom området.
Leverans: En rapport som sammanfattar workshopen med rekommendationer på 
actions framåt.
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Tjänst 2: Test & konfiguration 
Vi hjälper till att sätta upp rensningar och tester i systemet utifrån en konfigu rerings mall 
som måste vara ifylld innan detta genomförs.
Leverans: Konfigurerad och testad rensning, enligt ifylld konfigureringsmall. 

Tjänst 3: Konfigurationsmall 
Färdigställande av konfigureringsmall. 
Leverans: En ifylld konfigureringsmall.

Tjänst 4: Centrala utbildningar 
Kom igång med rensningar och få förståelse för övriga funktioner i Xpand kopplat till GDPR. 
Leverans: Verktygen att kunna konfigurera själva.
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