
SAMARBEID: Den nye personvernsforordningen GDPR setter høyere krav til håndtering av data,det skal samarbeidet mellom Sopra
Steria og Wrangu bidra til å løse, sier sier Lillian Røstad, leder for informasjonssikkerhet i Sopra Steria.
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Sopra Steria og Wrangu gjør det lettere
for bedrifter å oppfylle GDPR

Ny EU-forordning stiller strengere krav til oversikt og kontroll over alle
persondataene virksomheter besitter. Et nytt samarbeid mellom Sopra Steria
og Wrangu skal gjøre dette arbeidet lettere, også på lang sikt.

Fredag 25. mai får Norge og resten av Europa nye personvernregler. Da
erstattes dagens regelverk med EUs personvernforordning (GDPR). I den
forbindelse inngår Wrangu og Sopra Steria nå et samarbeid på det
skandinaviske markedet.



– Vi i Wrangu er stolte av å inngå partnerskap med Sopra Steria, som både er
en europeisk leder innen digital transformasjon og dessuten ServiceNow-
partner. Dette samarbeidet vil være en sterk driver for å rulle ut «GDPR
Accelerator» i Norden, og vil kunne hjelpe virksomheter med en raskere og
mer sømløs håndtering av personvern i samsvar med GDPR, sier Ads Nitin
Rudawar, medgründer i Wrangu.

– I mange virksomheter ligger personopplysninger spredt i ulike systemer,
databaser og apper. Ofte har man ikke full oversikt over hvor disse
opplysningene befinner seg, eller hva de brukes til. GDPR krever oppdatert og
korrekt datahåndtering. Gjennom vårt samarbeidet med Wrangu blir vi i bedre
stand til å bistå kundene våre med å løse utfordringer knyttet til GDPR, sier
Lillian Røstad, leder for informasjonssikkerhet i Sopra Steria.

Les også: Skal sikre tingenes internett med blockchain-teknologi

Legg grunnmuren nå

Wrangu ble stiftet i 2016 og spesialiserer seg på sikkerhetsoperasjoner og
risikostyring, særlig innenfor ServiceNow-verden. Programvaren Wrangu
GDPR Accelerator er laget for å la bedrifter komme i gang med
personvernarbeidet på en oversiktlig og helhetlig måte.

– Det handler ikke bare om å møte EU-fristen, men om å leve med
regelverket i årene fremover. Gjør du et godt grunnarbeid nå, sikrer du at
løsningen din blir enklest mulig å håndtere og bygge på i fremtiden, sier
Røstad.

Stort modenhetsspenn

Det er et enormt spenn i modenhet blant norske bedrifter og organisasjoner
når det gjelder hvordan personopplysninger behandles.

– Noen, for eksempel mange offentlige virksomheter, har arbeidet godt og
systematisk med personvern i en årrekke. For dem handler det egentlig bare
om å gjøre justeringer for å være i samsvar med EU-forordningen. Andre har
bare nylig oppdaget at det regelverket også angår dem. De har en større jobb
foran seg, sier Røstad.

http://nyheter.soprasteria.no/pressreleases/skal-sikre-tingenes-internett-med-blockchain-teknologi-2320122


Les også: Sopra Steria NEXT: Ny innovasjonshub skal digitalisere norske
virksomheter

Første partner

Sopra Steria blir Wrangus første partner i Norge, Sverige og Danmark.

– Jeg er svært fornøyd med at Sopra Steria blir vår første partner i Norden.
Kombinasjonen av våre produkter og deres leveringskapasitet vil gjøre at
kundene våre raskere vil komme i samsvar med GDPR-kravene, sier Lee Grant,
administrerende direktør for Wrangu.

Sopra Steria er et ledende internasjonalt konsulentselskap med en av
markedets mest omfattende tjenesteporteføljer innen digitalisering.
Selskapet tilbyr strategiutvikling, IT-rådgivning, infrastruktur- og
systemutvikling, digitale løsninger og drift. Sopra Steria bistår store private
og offentlige organisasjoner i Skandinavia med å ta et digitalt lederskap
innen sin bransje. Selskapet har 40 000 medarbeidere i 20 land, og hadde en
omsetning på € 3,7 milliarder i 2016.

I Skandinavia sørger 1800 medarbeidere for en årlig omsetning på 2,5
milliarder kroner.
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