DSS Data Anonym
Adat-anonimizáló szoftver

A kihívás
Az adatvédelmi rendelet előírásai szerint bizonyos esetekben fontos az adatok anonimizálása. A Magyar
Nemzeti Bank 8/2020 (VI. 22.) számú ajánlása is kimondja: „Az intézmény nem, vagy csak teljeskörű anonimizálást követően használ éles rendszerből vett adatokat a fejlesztői és tesztkörnyezetben.” Ezért tesztelési, elemzési és fejlesztői környezetekben anonimizált adatok használata javasolt.

A megoldás
A DSS Data Anonym támogatja a szervezeteket a törvényi megfelelések elérésében, hogy az üzletkritikus
adatok deperszonalizáció nélkül ne kerülhessenek harmadik fél kezébe. Megoldásunk automatikus módon
képes a strukturált adatbázisok személyes és egyéb adatainak felderítésére, azonosítására és adatbázisok
közötti konzisztens anonimizálására.

A DSS Data Anonym fő előnyei a következők:
•

Adatbiztonság a tesztelési és fejlesztői környezetekben: a személyes adatok illetéktelen felhasználásának vagy kiszivárgásának kockázata csökken

•

Az anonimizálással módosított adatbázisok megtartják adatkonzisztenciájukat (az adatok közötti üzleti összefüggéseiket), így továbbra is elemezhetők maradnak

Kapcsolat: sales.int@dss.hu

A DSS Data Anonym legfontosabb funkciói
•

Szofisztikált anonimizációs módszerek: a név, címadatok és azonosító adatok közötti konzisztencia
megmarad

•

Konzisztens anonimizáció több éles rendszer között is

•

Korlátlan felhasználószám mellett, korlátlan számú rendszerre felhasználható

•

Együttműködés a vállalati környezetekben használatos gyakori adatbáziskezelőkkel (pl. Oracle,
MSSQL, DB2, PostgreSQL)

•

Magyar nyelvi környezetre optimalizált, szótáralapú adattartalom-kezelés

•

Hasznos támogató funkciók: riporting, szabványos interfészek, naplózás, jogosultságkezelés, Active
Directory integráció

További információ: dss.hu

A DSS-ről
A DSS Consulting Zrt. alapításától kezdve egyedi fejlesztések, üzleti intelligencia rendszerek és analitikus
megoldások bevezetésére specializálódott. Büszkék vagyunk arra, hogy cégünk úttörő szerepet játszott
Magyarországon az üzleti elemző megoldások, az információminőség-biztosítás és az adatbányászat területén. Ezen tudásra, tapasztalatokra alapozva bővítettük portfóliónkat ipari digitalizációs megoldásokkal,
amelyeknek köszönhetően jó néhány éve már nem csak pénzintézeti, biztosítói, telekommunikációs területen, hanem az ipari szektorban is hatékonyan tudjuk segíteni ügyfeleink digitalizációs törekvéseit. Több
mint 20 éves tapasztalatunknak köszönhetően, független tanácsadóként mindig az adott feladatra leginkább alkalmas megoldást nyújtjuk ügyfeleink részére.
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