' Gebruiksvriendelijk documentenbeheer '
' Beveiligd delen en communiceren '
' DPIA'

Digitaal Organisa�eDossier
Waarin privacygevoelige documenten
• veilig kunnen worden beheerd en ingezien,
• van feedback kunnen worden voorzien en
• rechtsgeldig ondertekend kunnen worden.
Per afdeling kan er een dossier worden
aangemaakt met bijbehorende rollen en
rechten. Hiermee wordt alles duidelijk
gestructureerd en georganiseerd.
Vanuit het Digitaal Organisa�eDossier kunnen
documenten per medewerker/klant worden
toegevoegd aan het betreffende dossier.
Documenten die voor het hele team zijn,
kunnen met één handeling toegevoegd worden
aan alle medewerker- of klantdossiers.
Digitaal Medewerker-/KlantDossier
Is het dossier waarin een medewerker of klant
zijn/haar eigen documenten digitaal en veilig
kan beheren. Het wordt beschikbaar gesteld
door de werkgever of adviseur.
Zo zijn de lijnen kort en veilig tussen u en uw
medewerker of klant.

Module DPIA
Een Data Privacy Impact Assessment of Gegevensbeschermingseffectbeoordeling is bedoeld om inzicht te krijgen hoe de privacy van betrokkenen
geborgd is. In het kader van de AVG is het verplicht om voor bepaalde
gegevensverwerkingen een DPIA uit te voeren.
In het dynamische DPIA-formulier vult u eenvoudig al uw gegevens in.
Samenwerken aan een DPIA is makkelijk door het (voor eenmalige toegang)
beschikbaar stellen van het formulier.
Beveiligd delen en communiceren
• Per formulier eenmalige toegang geven aan derden.
• Het upload-portaal eenmalig beschikbaar stellen. Bestanden kunnen
worden geüpload, gedownload en worden verwijderd.
• Voor het delen van hele dossiers gebruikt u de back-up module.
• Beveiligd delen en communiceren; de oplossing voor het versturen van
privacygevoelige documenten en bestanden. Hét alterna�ef voor beveiligd
mailen!
Module Back-up
De back-up module faciliteert u in het
• maken van back-up's van uw dossiers,
• maken van geanonimiseerde dossiers tbv auditors,
• �jdelijk toegang geven tot dossiers (bewerken van dossier is niet mogelijk,
wijzigingen worden real�me weergegeven).

Digitaal Pla�orm hee� een viertal producten, t.w.
Digitaal Organisa�eDossier
Verdilaan 44
5384 CJ Heesch
T: 0412-745075
E: info@digitaalpla�orm.nl
I: www.digitaalpla�orm.nl
www.digitaalzorgdossier.com

