NEURON

ANONIMISEREN

MET ÉÉN DRUK OP DE KNOP UW DATA
GEANONIMISEERD!
Veilig, simpel en snel uw persoonsgegevens anonimiseren? Ga dan aan de slag met
Neuron Anonimiseren!
Bij het maken van een testomgeving voor software, onderzoek of opleidingstraject
gaat er veel tijd en geld zitten in het anonimiseren van de data. En dan zwerven er
vaak ook nog kopieën van het originele databestand rond op de server. Niet geschikt
voor de AVG dus. Volgens artikel 6 is het niet rechtmatig om persoonsgegevens te gebruiken voor andere doeleinden als waarvoor ze verzameld zijn. Het gebruik van deze
data in bijvoorbeeld een testomgeving is daarom niet toegestaan.
Met Neuron Anonimiseren kunt u uw Neuron Database haast met één druk op de
knop anonimiseren. Én er zijn geen één op één kopieën van uw originele (bron) database opgeslagen binnen uw organisatie. Het resultaat: representatieve, veilige testdata voor alle doeleinden!
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HOE WERKT NEURON ANONIMISEREN?
In veel gevallen gaat het om persoonsgegevens binnen de BRK, NHR en GBA-schema’s van
de database. U heeft dan de mogelijkheid om bijvoorbeeld gegevens te shuffelen of te
vervangen door een unieke waarde.
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NEURON ANONIMISEREN ALS ONDERDEEL VAN DE
NEURON AVG-OPLOSSINGEN
Behalve Neuron Anonimiseren, biedt Vicrea ook andere componenten die u helpen bij
uw AVG-vraagstukken.

AVG COMPONENTEN

NEURON PRIVACY MONITOR:
Dit is een centraal logging component waarmee al uw verwerkingen van persoonsgegevens
kunnen worden gelogd. Dit product bevat een gebruikersinterface waarmee een overzicht van
alle verwerkingen van persoonsgegevens kunnen worden bevraagd.
NEURON AUTORISATIE DASHBOARD:
Dit is een component waarmee u autorisaties voor uw koppelvlakken kunt configureren
conform het autorisatiebesluit. U bent hiermee in staat om zelf doelbindingen te configureren.
Standaard wordt de inrichting geleverd volgens het model-autorisatiebesluit van de RvIG
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NEURON ANONIMISEREN:
Hiermee kunt u de persoonsgegevens in uw Neuron database anonimiseren. Dit is bedoeld
voor uw test- en acceptatieomgevingen zodat u met geanonimiseerde data de functionaliteit
in de keten kunt testen.
NEURON BEVEILIGING:
Dit is een dienst waarmee we de inrichting van uw Neuron applicaties zo veilig mogelijk maken. Te denken valt aan encryptie van de configuratie, gebruik van 2-way SSL en het aanpassen van niet-standaard wachtwoorden.
NEURON AVG PROOF NIP:
Dit is een opleiding waarin u handvatten krijgt aangereikt waarmee u veiliger kunt werken met
de Neuron applicaties. Deze training is primair gericht op het gebruik en beveiligen van persoonsgegevens binnen het Neuron Integratie Platform, maar kan ook toegepast worden voor
Neuron Stroomlijn en Neuron Stelsel Registratie.

