Съвместимост на Zeron/V4 и новият регламент за защита на
личните данни (GDPR)
Уважаеми клиенти,
на 25 май 2018 влиза в сила ново европейско законодателство, свързано със защитата
на личните данни – т.нар. General Data Protection Regulation или съкратено GDPR.
Този регламент засяга всички компании, които боравят с лични данни в рамките на
Европейския съюз, без значение дали се базирани в държава-членка на ЕС или не, тоест
компании, които продават стоки или услуги в ЕС също попадат под регулациите на
GDPR, дори и да нямат физическо присъствие там.
Zeron V/4 предлага съвместимост с GDPR регламента на различни нива. Този документ
описва тази съвместимост.

Правото да бъдеш забравен
Всяка част на Zeron от Номенклатури и Бизнес процеси позволява на потребителите да
изтриват лични данни както на индивидуално ниво, така и на ниво организация. В
зависимост от Вашата имплементация на Zeron V/4, можете да създадете необходимите
условия за спазване на регламента, като при необходимост определени данни,
квалифицирани като „Лични“, могат да бъдат изтривани.

Преносимост на данните
Zeron V/4 предлага богат набор от методи за експорт на данните към популярни
формати като Excel, Word, Html, Text и други.
За да могат администраторите на Zeron да решават кои потребители имат право да
експортират данни, съдържащи лични данни, в последната версия на Zeron 2018.2, сме
добавили специални права за достъп до експорта на данните. Молим Ви да се
запознаете с новостите във версия 2018.2.

Сигурност
Zeron V/4 предлага безкомпромисно ниво на сигурност на информацията, както и
предпазването от неоторизиран достъп на всички нива. В това направление е
реализирана следната функционалност:
-

Комуникацията между клиентския софтуер и сървъра е криптирана по AES
алгоритъм с използването на 128 битов ключ. При желание, дължината на ключа
може да бъде увеличена до 256 бита. Advanced Encryption Standard (AES) е
съвременен международно признат стандарт за криптиране.
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-

Комуникацията с външни системи е на базата на WEB API интерфейси,
използващи стандартен HTTPS протокол на основата на последните
криптографски протоколи TLS 1.1 и TLS 1.2.

-

Усъвършенствана система за делегиране на права основана на определена
групова принадлежност.

-

Сигурност контролирана от сървъра: оторизацията се извършва на сървъра,
който прилага дефинираните политики за контрол на достъпа. Сървърът изпраща
на клиентския софтуер само тази информация, до която потребителят е
оторизиран.

-

Гъвкава автентикация: възможност за автентикация на потребителите по
собствен метод без необходимост от domain account.

-

Интегриране със системите за сигурност и автентикация на Microsoft Windows
Server, Microsoft Active Directory и Microsoft SQL Server.

-

Лесна проследимост на действията на всеки потребител – естествена
възможност вследствие на факта, че системата е построена на принципа на
водещата роля на модула за управление на бизнес процесите. Този модул
организира и направлява всяка една задача в подсистемите ERP, CRM, връзки с
външни системи и т.н.

За всякакви въпроси относно съвместимостта на Zeron V/4 с GDPR, моля обръщайте
се към Вашия консултант в ЕЛИТ Софтуер.

19.05.2018
Author: Elite Software Ltd. e-mail: office@zeron.bg

