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Produktbeskrivelse 
Active Privacy Engine (APE) 

 

 

En proaktiv tilgang til GDPR med rapportering og logning. 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En udfordring i det offentlige Danmark 

Mange kommuner og regioner har fra politisk hold besluttet, at dia-

logen med borgerne skal være offentlig tilgængelig. Datamængden 

er enorm og publiceringen kan ikke løses med manuelle ressourcer. 

Publiceringen skal derfor nødvendigvis foregå automatisk. Det er 

samtidig essentielt for offentlige forvaltninger, at borgerne har tillid 

til, at deres data håndteres korrekt og med fortrolighed. 

 

Automatisk håndtering kræver automatisk sikkerhed 

I dialogen med borgerne er der ofte personlige oplysninger og andre 

følsomme data, som skal undtages for offentligheden. Active Privacy 

Engine (APE) fra Fujitsu gennemgår alle dokumenter og tilbagehol-

der dem, der indeholder følsomme data som CPR-numre, beskyttede 

adresser, etnisk oprindelse, religiøs overbevisning m.m., så de ikke 

falder i de forkerte hænder. 

 

Manuel behandling ved tvivlsspørgsmål 

Enkelte af de tilbageholdte dokumenter vil være tvivlstilfælde og 

kræve en yderligere undersøgelse. Der sendes derfor notifikation til 

relevante ansatte, så disse dokumenter kan vurderes individuelt. De 

menneskelige ressourcer der skal til for at bevare automatiseringen 

holdes derved på et minimum. 

 

 

Ekstrahering 

Som et supplement til undersøgelsen af dokumenter er det også mu-

ligt for APE at ekstrahere tekststrenge i et dokument, dvs. at skjule 

tekst med en sort farve. Det er kriterierne på dokumentet, der sendes 

til behandling, der afgør, om der skal foretages ekstrahering og 

hvilke ord, der skal søges efter. 

Søgekriterier 

APE kan søge efter enkelte ord, sætninger, lister med ord og varianter 

af ord, og ud fra givne kriterier fra fx et ESDH-system, kan der opsæt-

tes automatiske workflows, som kun de relevante dokumenter under-

søges for og derefter sikrer, at de relevante handlinger foretages. 
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Rapportgenerering 

Ud over notificering til den ansvarlige for dokumentet indeholder APE 

en rapporteringsfunktion, som giver et overblik over de dokumenter, 

der er blevet behandlet, og hvad udfaldet af behandlingen var. Rap-

porten giver mulighed for at filtrere og sortere på dato/tid, doku-

mentnumre, filnavne, ansvarlig m.m. 

 

Stand-alone løsning 

APE er et produkt, som kan søge efter forudbestemte ord og sætnin-

ger i dokumenter, og så ekstrahere og/eller reagere på resultatet af 

søgningen. Produktet er en selvstændig applikation, som er tæt inte-

greret til ESDH-systemet eDoc, men ikke bundet af eDoc platformen 

og kan derfor bruges sammen med mange andre applikationer så-

fremt en integration til APE laves.  

 

Værdierne i APE 

Ved at benytte APE får man: 

■ Kendskab til indholdet af data samt mulighed for at afskærme og 

ekstrahere indhold. 

■ Frigjorte ressourcer ved minimal menneskelig indblanding, der 

udelukkende håndterer tvivlstilfælde (ordmatch). 

■ En generisk løsning der kan lede efter uendeligt mange ord, og 

som kan kobles sammen med mange forskellige systemer. 

■ Proaktivitet i forhold til GDPR med rapportering og logning. 
■ Et signal om en innovativ tilgang til datasikkerhed, og man øger 

potentielt borgernes tillid til det offentlige systems håndtering af 

persondata. 
 

Fujitsu  

Fujitsu er Japans førende ICT (Information and Communication 

Technology) virksomhed og tilbyder en komplet portefølje af 

teknologiprodukter, løsninger og services. Omkring 155.000 Fujitsu 

medarbejdere supporterer kunder i over 100 lande. Med 

udgangspunkt i vores lange erfaring og informationsteknologiens 

store styrke er vi med til at forme fremtiden i samarbejde med vores 

kunder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
Kontakt 
FUJITSU A/S 
Adresse: Lautrupbjerg 9, 2750 Ballerup 
Telefon: 44 89 44 89 
e-mail: info@dk.fujitsu.com 
 
Fujitsu A/S har ophavsret til materialet og ta-
ger forbehold for, at oplysningerne er fuld-
stændige, opdaterede og korrekte. 
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