
Hvorfor skal  
du have data-  
synlighed?

Kom godt i gang med hjælp fra Comit

Vi kalder det
personlig IT
selvom det er til  
virksomheder

At kortlægge og skabe sig et overblik over  
data og risici bliver det første skridt på  
rejsen for at komme i mål, fx med den nye  
EU-persondataforordning (GDPR). 
Har man ikke overblikket over data, så bliver 
det alt andet lige sværere at vide hvilke risici  
de udgør, og dermed også at beskytte sig mod 
cybertrusler som ransomware eller at kunne 
efterleve regulativer som GDPR.

Gartner anslår at 20% af organisationens data 
kan klassificeres som værende forretnings- 
kritiske, 30% er overflødige, mens 50% er dark 
data dvs. data vi ved vi har, fordi vi dagligt tager 
bl.a. backup af dem, men vi kender ikke deres 
værdi og hvilke risici de udgør.

Det kan være kompliceret nok at få et overblik 
over data der er lagret lokalt, og kompleksiteten 
bliver ikke mindre af at flere og flere så småt 
også er på vej ud i skyen med Office 365, hvor 
overblikket kun bliver endnu sværere at opnå.

Et overblik over data og risici er muligt med 
Veritas Information Map. Løsningen gør det 
muligt på en enkel måde at visualisere og 

identificere risici i ustrukturerede data. Det vil 
sige data, der ikke ligger i en database på tværs 
af infrastrukturen, uanset om data ligger lagret 
lokalt på filserveren eller i skyen i fx OneDrive.

Et eksempel kunne være: ”Har vi data, der udgør 
en informationsrisiko, eksempelvis i .pst og .msg 
filer, der ligger uden for vores normale systemer 
som Exchange eller et sagsbehandlingssystem?”

Et andet eksempel kunne være at få belyst ens 
dark data ved at få taget hånd om data uden en 
ejer,  eller data der er forældet.
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Som Veritas Silver Partner kan Comit hjælpe dig hurtigt i gang med en Proof of Concept 
på Veritas Information Map, som kan løbe i 30 eller 60 dage afhængig af din virksomheds 
profil og ønsker. Opsætning klares i de fleste tilfælde på mindre end et par timer. 
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Vi holder dig i
hånden hele vejen,
men skal nok 
slippe før, det 
bliver pinligt

Hjælper til at mindske OPEX omkostninger gennem synlighed over 
mulige reduktioner i storage- og backupvolumen.

Forbedrer kontrol, gennemsigtighed og beslutningsgrundlag gennem  
større indsigt i ustrukturerede data.

Giver dig større mulighed for at sikre at du altid har præcise og  
opdaterede data mapping analyser.

Hjælper med overblik og hurtig recovery i tilfælde af ransomware angreb ved at 
vise specifikke filer med ransomware, og hvilke brugere der har tilgået data. 

Sørger for kontinuerlig monitorering af dit datalandskab.  

Gør din organisation mere GDPR parat.

Reducerer risiko ved at minimere mængden af opbevarede data.

Veritas 
Information 

Map

MULIGHEDER MED INFORMATION MAP»
BEDRE BESKYTTELSE
Identificer de data der  
udgør en risiko.»
HVAD SKAL SLETTES?
Hvilke data skal man have 
fokus på først at sikre, klas-
sificere, bevare eller endda at 
slette?

»
DIGITAL 
TRANSFORMATION
Reducer mængden af data 
der skal i skyen.

»
FÅ OVERBLIKKET
Hvilke data har man opbe- 
varet? Hvem ejer data? Hvor 
ligger data henne? Er data 
lokalt eller i skyen

»   

BEDRE ØKONOMI
Nedbring omkostningerne  
til håndtering af data.»
FIND PERSONDATA
Identificer hvor man  
potentielt har  
persondata liggende.

»
BEDRE BESLUTNINGER
Lettere at tage kvalificerede 
beslutninger. Slut med at tage 
beslutninger om data i blinde.

»
LETTERE AT RYDDE OP
Let at finde forældede data,  
data uden en ejer, og ikke- 
relevante data.

»


