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AXS-ONE RETENTION MANAGER™
Records Compliance Management dla Dokumentacji Firmowej

Organizacje na całym świecie mają do czynienia z rosnącą ilością wymagań, które nakładają
na nie obowiązek zachowania i przedstawienia zapisów elektronicznych. Z kolei
przedsiębiorstwa, które nie są bezpośrednio dotknięte przez konkretne wymogi regulacyjne,
muszą wprowadzić nowe, bardziej efektywne środki ochrony w stosunku do informacji
elektronicznych, które w przyszłości mogą być przedmiotem wewnętrznej lub zewnętrznej
kontroli czy nakazu przedłożenia dokumentów. Obowiązek ten wypływa z regulaminów i
przepisów wewnętrznych oraz potencjalnego ryzyka procesowego czy prawnego.
Przedsiębiorstwa zdają sobie sprawę z tego, że gwałtowny wzrost ilości zapisów,
spowodowany wyżej wymienionymi regulacjami przyczynia się również do wzrostu potencjalnej
możliwość niewywiązania sie z obowiązku zachowania i zniszczenia danych korporacyjnych,
komunikacji typu poczta elektroniczna czy wiadomości komunikatora internetowego.
AXS-One Retention Manager™ umożliwia przedsiębiorstwom efektywne i automatyczne
zarządzanie danymi korporacyjnymi wg ich unikalnej klasyfikacji, okresów przez które są
przechowywane, procesu przeglądu, ostatecznego zniszczenia, raportu audytowego i
wymogów sprawozdawczych. Rozwiązanie to stanowi podstawę do stworzenia swego rodzaju
pamięci korporacyjnej umożliwiającej specjalistyczne przywoływania na wypadek nakazu
przedłożenia dokumentów czy ich zniszczenia zgodnie z wymogami compliance w celu stałego
zmniejszania ryzyka.
Jako integralny komponent Compliance Platform™ AXS-One, Retention Manager jest
odpowiedzią na wymagania z zakresu zarządzania zapisami w odniesieniu do wielu rodzajów
danych i różnych systemów. Gwarantuje on kompleksowy i możliwy do zaudytowania proces w
obrębie sprawdzonej struktury compliance.

AXS-One Inc.
73 Watling st.
London EC4M 9BJ
Telephone: +44(0)20 7152 1114
Fax: +44(0)20 7152 1101
www.axsone.com

ZARZĄDZANIE DANYMI KORPORACYJNYMI NA POTRZEBY COMPLIANCE
Records Compliance Management wymaga od przedsiębiorstwa więcej niż zwykłego
zachowywania i zarządzania swoją dokumentacją. Jest to spowodowane tym, że prawdziwe
korzyści wypływają nie z bezpiecznej archiwizacji i dostępu do informacji, ale z możliwości
mającej miejsce w czasie rzeczywistym kontroli nad tym, co dzieje się z danymi
korporacyjnymi przez ich cały cykl życia. Retention Manager umożliwia zarządzanie danymi
pochodzącymi z różnych systemów bez względu na aplikację początkową czy źródło poprzez
strukturę compliance:
► Poczta elektroniczna (Lotus Notes, MS Exchange, SunOne Messaging,
Bloomberg Mail i inne typy wiadomości)
► Wiadomości komunikatora internetowego (AOL, Yahoo, MSN, Reuters,
FaceTime, IMlogic, Sametime, i inne podobnie sformatowane rozmowy)
► Dokumenty graficzne
► Dokumenty audio i video
► Dokumenty typu Office tj. Microsoft Office i inne pliki elektroniczne
► Dane ERP tj. SAP i związane z tym dokumenty
► Elektroniczne wydruki sprawozdań wygenerowane przez system hostowy
► Sprawozdania na papierze
Ponadto Retention Manager umożliwia organizacjom zarządzanie procesem usuwania i
przechowywania dokumentów elektronicznych zachowanych w innych, istniejących archiwach i
repozytoriach środowiska Content Management.

DEFINIOWANIE KOMPLEKSOWYCH STRATEGII
Retention Manager umożliwia przedsiębiorstwom zdefiniowanie kompleksowych planów
zawierających zasady zarządzania plikami korporacyjnymi oraz przepisy dotyczące
zachowywania i pozbywania się danych. Plany te stanowią odpowiedź na konkretne
wymagania z zakresu regulacji oraz zarządzania firmą i ryzykiem. Zasady zachowywania i
pozbywania się mają zastosowanie do wszystkich dokumentów. System Retention Manager
gwarantuje pełną historię dokumentu, która to zgodnie z regułami compliance znajduje się w
raportach audytowych.
GWARANCJA ZNISZCZENIA DANYCH
Samo przechowywanie dokumentów nie wystarczy. Aby pozostać w zgodzie ze stosownymi
przepisami, przedsiębiorstwa nie powinny przechowywać dokumentów dłużej, niż wymaga
tego od nich prawo, czy przepisy o naruszeniu ochrony danych osobowych. Retention
Manager pozwala stworzyć system spójnego, systematycznego niszczenia odpowiednich
dokumentów, który będzie zgodny z właściwymi dla danego przedsiębiorstwa przepisami.
WSPIERANIE WYMOGÓW ZWIĄZANYCH Z POTENCJALNYM PROCESEM SĄDOWYM
Retention Manager umożliwia przedsiębiorstwom tworzenie swoistych folderów z
informacjami, które są automatycznie uaktualniane w odpowiedzi na toczące się dochodzenia,
audyty i postępowania sądowe. Proces ten jest wyjątkowo wydajny i bezpieczny.
► Nie istnieje ryzyko zniszczenia materiału dowodowego. Wszystkie dokumenty
odnoszące się do konkretnego działania są zablokowane, co uniemożliwia ich
zniszczenie, czy dokonanie jakichkolwiek zmian do czasu, aż nakaz
przytrzymania nie zostanie zniesiony.
► Możliwość stworzenia swego rodzaju folderów na potrzeby zarządzania
dokumentami, których okres retencyjny czy termin zniszczenia uległ zmianie w
wyniku nakazu przetrzymywania, czy przedłożenia dokumentów.
► Kompleksowy i zgodny z przepisami raport audytowy gwarantuje, że wszystkie
czynności są bezpiecznie zapisane i możliwe do odtworzenie dla celów
dowodowych.
PRZEDSTAWIENIE INTEGRALNOŚCI DOKUMENTÓW NA POTRZEBY COMPLIANCE
Retention Manager AXS-One oferuje stworzenie pełnego łańcucha dowodowego, który
dokumentuje wszelkie działania podjęte względem danej dokumentacji od jej pozyskania do
ostatecznego zniszczenia.
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O AXS-ONE
AXS-One jest wiodącym dostawcą wysokiej klasy rozwiązań z zakresu Records Compliance
Management. Compliance Platform AXS-One pozwala organizacjom na szybkie i proste
wprowadzenie bezpiecznych i skalowalnych strategii i regulaminów odnoszących się do
zarządzania dokumentami w kontekście corporate governance, nakazów sądowych i regulacji
charakterystycznych dla danego sektora jak na przyklad MiFID, SEC17a-4, NASD 3010,
Sarbanes-Oxley, HIPAA, The Patriot Act i Gramm-Leach Bliley. Uznana za najlepszą w swojej
kategorii technologia AXS-One zapewnia archiwizację cyfrową, zarządzanie procesami
biznesowymi, dostarczanie dokumentów elektronicznych i zintegrowane pozbywanie się i
pozyskiwanie poczty elektronicznej, wiadomości komunikatora internetowego, dokumentów
graficznych, SAP i innych dokumentów korporacyjnych.
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