DocumentManager
Blurrify
Kun jij persoonlijke gegevens direct en veilig
opslaan zonder extra handelingen? Wil je dat
jouw dossiers aan de geldende privacy wet- en
regelgeving voldoen zonder dat dit je veel tijd en
moeite kost? Dan is Blurrify wat voor jou.
Blurrify is een van de artificial intelligence- toepassingen in het document
managementsysteem van Unit4 Bedrijfssoftware die documentenbeheer
makkelijker, efficiënter en betrouwbaarder maakt. Blurren betekent gegevens
zodanig vervagen dat deze niet langer leesbaar zijn.

FACTSHEET

Check-it

Search-it

Het juiste document in
het juiste dossier

Uitlezen en doorzoekbaar maken
van ALLE typen documenten

DOCUMENT MANAGEMENT

Blurrify

Classify

Automatische vervaging
privacygevoelige informatie

Feilloze vaststelling en
classificatie documenten

Dit regelt Blurrify voor jou

Dit zijn de voordelen

• Blurrify verzorgt blurring van persoonsgevoelige informatie om op die manier
te voldoen aan het principe van data-minimalisatie.

• Je hoeft zelf niet telkens handmatig documenten te controleren op
aanwezigheid van privacygevoelige informatie. Blurrify checkt voor jou welke
informatie in documenten onleesbaar moeten worden opgeslagen.

• Blurrify leest je volledige archief uit en blurt persoonsgevoelige informatie
die je niet nodig hebt voor je bedrijfsdoeleinden. Dit kan gaan om zaken
als een bsn-nummer, geboortedatum, adresgegevens, bankgegevens,
inkomensgegevens of andere privacygevoelige informatie.
• De inhoud van documenten wordt uitgelezen, ongeacht het bestandstype of
jaar van uitgifte. Of het nu om een afbeelding, PDF of ander bestandtype gaat,
Blurrify herkent de gegevens en geeft de opdracht om deze onleesbaar te
maken.

• Ook je archief kan met Blurrify worden doorlopen om persoonsinformatie waar
nodig alsnog onherkenbaar op te slaan.
• Met Blurrify kun je er met minimale inspanningen zeker van zijn dat jouw
dossiers de privacy van klanten respecteert en dat je voldoet aan alle hiervoor
geldende wet- en regelgeving.

VOORBEELD

In jou dossier bevindt zich een paspoort, waarmee je jaren geleden de
identiteit van je klant hebt vastgesteld. In het paspoort staat persoonlijke
informatie waarvan je niet (meer) het recht hebt om het te bewaren en
volgens de AVG moet je het dan verwijderen. Blurrify vindt dit soort
gegevens automatisch terug, waarbij zelfstandig onderscheid wordt
gemaakt tussen bijvoorbeeld een verloopdatum en een geboortedatum
op een paspoort. Blurrify vervaagt de gegevens in het paspoort die je
niet langer mag bewaren, maar behoud het paspoort zodat je deze kunt
blijven gebruiken om bijvoorbeeld aan te tonen dat je de identiteit hebt
gecontroleerd.

Meer weten?
Wil je weten wat Blurrify voor jouw organisatie kan betekenen en hoe je hier gebruik van kunt maken?
Stuur dan een e-mail naar info@unit4bedrijfssoftware.nl of neem telefonisch contact met ons op via
telefoonnummer 0184 44 44 44.
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