
 

 
  

 

 

 
POB G6 - GDPR 

 
  

Hvordan kan POB G6 oppfylle de 
krav som GDPR stiller, og hva må 
bedriften gjøre? 
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INNLEDNING 
 

GDPR setter krav til alle systemer som lagrer personopplysninger. Bedriften må vurdere om de data som 

innsamles er nødvendige for å utføre de oppgaver som systemet understøtter, de må utarbeide retningslinjer 

for behandling av personopplysninger, vurdere behov for samtykke erklæring, personens rett til informasjon 

og innsyn, retting og sletting av personopplysninger osv. 

Dette dokument tar kun for seg hva som bedriften må vurdere – beslutte – og implementere i forbindelse 

med sletting av personopplysninger i POB G6. Det er bedriftens bruk av POB G6 som er avgjørende med tanke 

på hvor personopplysninger lagres i POB sin database. Både med tanke på feltinnhold i POB sine standard 

tabeller, samt bedriftens konfigurering og bruk av ekstra tabeller, kolonner og relasjoner i POB. 

Dokumentet er delvis oppbygget som en sjekkliste, og vil danne grunnlaget for de rutiner og funksjoner som 

må implementeres i POB for å understøtte bedriftens behov. 

 

 

POB G6 VERSJON 1.9 
 

Wendia kommer med funksjonalitet i POB G6 versjon 1.9 som vil hjelpe bedriften i sitt GDPR arbeid. Releasen 

er planlagt å være tilgjengelig i slutten av april 2018. I første omgang er GDPR funksjonaliteten å anse som et 

hjelpemiddel til å dokumentere hvor i systemet personopplysninger finnes, og hvordan de skal behandles i 

en fremtidig planlagt slettefunksjon. 

I tillegg vil det være mulig for brukeren å korrigere personopplysninger fra selvbetjeningsportalen, samt se 

informasjon som er lagret i POB (saker etc.). Brukeren kan også bestille sletting fra selvbetjeningsportalen. 

Wendia har ikke tidfestet når en slettefunksjon vil være tilgjengelig. 

Vi estimerer at POB G6 release 1.9 vil være ferdig testet for det norske markedet etter sommerferien. Vi vil 

derfor understreke at løsninger i dette dokumentet baserer seg på eksisterende releaser og muligheter som 

finnes innenfor disse (1.7/1.8). 

 

 

PERSONOPPLYSNINGER I POB 
 

Det er to tabeller i POB som benyttes til personopplysninger; User og Customer (ContactPerson). Disse 

tabeller er meget sentrale i POB, og har relasjoner til mange andre tabeller. Det er derfor ikke mulig å fysisk 

slette rader fra disse tabeller (rader er i denne sammenheng det samme som personer). POB kan derimot 

logisk slette rader fra tabellene, men det tilfredstiller ikke GDPR sine krav da personopplysninger vil fortsatt 

være tilgjengelig i POB databasen ved bruk av logisk sletting. Sensitive data må derfor anonymiseres. 



I tillegg er det et sett med tabeller som inneholder informasjon knyttet til den enkelte person i forbindelse 

med personens kontakt med service organisasjonen. På neste side gis et eksempel på hvor person-

opplysninger kan finnes i POB. 

 

 

 

 

 

SLETTING AV PERSONOPPLYSNINGER 
 

3 ulike teknikker vil benyttes for å fjerne personopplysninger fra POB databasen. Wendia vil i samarbeid med 

kunden avgjøre hvilke metode som skal benyttes for de ulike database tabeller, avhengig av de krav og behov 

kunden har. 

 

 

  



ANONYMISERING 

 

Anonymisering betyr at kolonner som inneholder personopplysninger blir blanket eller erstattet med 

standard verdier. Denne teknikk vil benyttes for User og Customer tabellene. På neste side vises et eksempel 

på en anonymisert person. 

 

Før anonymisering: 

 

 

Etter anonymisering: 

 



Anonymisering kan utføres ved hjelp av «POB conditions & actions», data loads eller et SQL scripts. I de fleste 

tilfelle vil data load være den foretrukne metode. 

 

 

SLETTING VED HJELP AV POB DATA LOAD 

 

Sletting av personopplysninger ved hjelp av POB data loads vil benyttes der hvor informasjonen skal fysisk 

fjernes fra POB databasen, og hvor det er mulig rent database teknisk å slette dataene uten at det bryter 

med databasens integritet (referanseintegritet). 

Eksempler på data som er vanskelige å anonymisere er Memo og File Attachment. Wendia anbefaler at disse 

fysisk slettes fra databasen og/eller fileshare området som POB benytter. POB vil fysisk slette Memo og File 

Attachment kun hvis den tabell som eier informasjonen (eks. Case) er satt opp til fysisk slett i POB Enterprise 

Manager. Det betyr at sakene også slettes fra POB databasen, dette må bedriften vurdere om er en 

akseptabel løsning. 

Hvis sletting av saker ikke er akseptabelt kan disse kopieres uten Memo og File Attachment før sletting 

utføres. Det er viktig å sikre at det ikke finnes personopplysninger på selve saken, i så tilfelle må disse 

anonymiseres. 

Avhengig av kundens bruk av POB kan også være andre referanser mellom saken og andre tabeller som 

vanskeliggjør en fysisk sletting, for eksempel tidsregistreringer. 

 

 

SLETTING VED HJELP AV SQL SCRIPT 

 

Der hvor POB ikke har funksjonalitet til å utføre det nødvendige vedlikehold av data, kan dette utføres ved 

hjelp av SQL scripts. Velges dette alternativ er det viktig at kunden er kjent med at Wendia ikke aksepterer 

at POB databasen vedlikeholdes på andre måter enn det som tilbys i POB systemet. Dette for å sikre at alt 

vedlikehold av data får den nødvendige validering før det utføres, som igjen sikrer at datakvaliteten i POB 

databasen opprettholdes. SQL scripts må derfor enten lages av Wendia eller godkjennes av Wendia. 

Hvis det for eksempel ikke ønskes at saker slettes (se data load kapittel over), kan et SQL script sørge for å 

slette memo og filvedlegg som tilhører saken. 

 

  



WORKSHOP FORBREDELSER 
 

Wendia vil i samarbeid med kunden gjennomgå prosessene som involverer personopplysninger, og hvordan 

disse lagres i POB databasen. Dette vil danne grunnlaget for å beslutte hvilke metoder som skal benyttes for 

fjerning av personopplysninger. Resultatet fra workshopen vil være en plan som beskriver de funksjoner og 

konfigureringer som skal implementeres i POB systemet, hvem som utfører hver enkelt av disse, hva det vil 

ta av tid og når det skal gjøres. 

I de neste underkapitler skal kunden gjøre forbredelser til denne workshop ved å dokumentere hvor data 

som inneholder personopplysninger finnes. 

 

 

PERSONDATA 1 – CONTACT PERSON 

 

Nedenfor er alle kolonner (felt) som finnes på ContactPerson tabellen listet. Wendia har markert de kolonner 

som vanligvis vil være gjenstand for anonymisering, men kunden må med bakgrunn i deres bruk av systemet 

gjøre de nødvendige korreksjoner. 

*) SA = skal anonymiseres 

Felt SA *) Kommentar 
Account 

  

ApproveLimit 
  

ApproveOwnLimit 
  

CanApproveAllItemTypes 
  

CanApproveOwnRequest 
  

CanApproveRequest 
  

CIList 
  

Contact 
  

ContractList 
  

CostCentre 
  

CustomerPK 
  

CustomerType 
  

Description Ja 
 

DomainUserId Ja 
 

ExplorerGroupList 
  

Fax Ja 
 

FirstName Ja 
 

Id Ja 
 

Impact 
  

 



Felt SA *) Kommentar 
Interface 

  

IsAutoAssign 
  

IsLocked 
  

IsPasswordChangeForced 
  

IsPasswordEncrypted 
  

IsShowKnowledgeFeedback 
  

ItemTypesList 
  

Language 
  

LastName Ja 
 

Location Ja 
 

Mail Ja 
 

MailAlias Ja 
 

Mobile Ja 
 

Organization 
  

Pager Ja 
 

Password 
  

PasswordDate 
  

Phone Ja 
 

Pmr Ja 
 

PrivilegedOrganizationList 
  

PrivilegesLevel 
  

Responsible 
  

ResponsibleGroup 
  

RoleList 
  

Salutation 
  

ServiceHours 
  

TimeZone 
  

Title Ja 
 

WebAccessLevel 
  

WindowId 
  

Custom columns:  Kunden spesifiserer nedenfor 

   

   

 

  



Relatert informasjon som benyttes for ContactPerson: 

Type Fjern Kommentar 
Memo  Memo felt benyttes på ContactPerson? 

Fil vedlegg  Fil vedlegg benyttes på ContactPerson? 

Mail  Mail koples direkte til ContactPerson? 

Historikk  Historikk actions definert på noen av de kolonner som 
skal anonymiseres? 

Kundespesifikke relasjoner  Kunden spesifiserer nedenfor 

   

   

   

 

 

PERSONDATA 2 – USER 

 

Nedenfor er alle kolonner (felt) som finnes på User tabellen listet. Wendia har markert de kolonner som 

vanligvis vil være gjenstand for anonymisering, men kunden må med bakgrunn i deres bruk av systemet gjøre 

de nødvendige korreksjoner. 

*) SA = skal anonymiseres 

 

Felt SA *) Kommentar 
Account 

  

AnnouncementForce 
  

AnnouncementTimer 
  

CanApproveCaseTypeList 
  

CanControlConfidentialData 
  

CaseCloseOption 
  

CaseReopenOption 
  

ChangeOrder 
  

CharMatch 
  

CharMatch2 
  

CmAction1 
  

CmAction3 
  

CostCentre 
  

CostPerHour 
  

DaysLimit 
  

DaysLimit2 
  

DefaultCaseType 
  

 



Felt SA *) Kommentar 
DefaultMonitorPk 

  

Description Ja 
 

DomainUserName Ja 
 

EndUserAction1 
  

EndUserAction2 
  

ExplorerGroupList 
  

Fax Ja 
 

FirstName Ja 
 

ForceMode 
  

ForcePasswordChange 
  

FreeToUse 
  

From 
  

HistoryAcronym   

Id Ja  

Interface 
  

IsActive 
  

IsBubbleMemoToolbars 
  

IsCaseCategoryMatched 
  

IsCaseCategoryMatched2 
  

IsChatQueueActive 
  

IsCILocationMatched 
  

IsCILocationMatched2 
  

IsCILookupOverriden 
  

IsCIMatched 
  

IsCIMatched2 
  

IsCITypeMatched 
  

IsCITypeMatched2 
  

IsContactPersonMatched 
  

IsContactPersonMatched2 
  

IsContractMatched 
  

IsContractMatched2 
  

IsDescriptionMatched 
  

IsDescriptionMatched2 
  

IsEncrypted 
  

IsGroupAdministrator 
  

IsItemMatched 
  

IsItemMatched2 
  

IsLocked 
  

IsOrganizationMatched 
  

IsOrganizationMatched2 
  

 



Felt SA *) Kommentar 
IsParentMatched 

  

IsParentMatched2 
  

ItemControl 
  

Language 
  

LastActive 
  

LastName Ja 
 

LimitCaseStatus 
  

LimitCaseStatus2 
  

LimitCaseType 
  

LimitCaseType2 
  

Location Ja  

Mail Ja  

MailServer   

Mailuser Ja  

MaxHits 
  

Message 
  

Mobile Ja 
 

NoAssignFrom 
  

NoAssignReason 
  

NoAssignTo 
  

NoAssignType 
  

NotificationPk 
  

OfficeHours 
  

Owner 
  

Pager Ja 
 

ParentSubject 
  

Password 
  

PasswordDate 
  

PasswordHistory1 
  

PasswordHistory2 
  

PasswordHistory3 
  

PasswordHistory4 
  

PasswordHistory5 
  

Path 
  

Phone Ja 
 

RefreshTime 
  

RoleList 
  

SecurityProfilePk 
  

Style 
  

SubjectId 
  

 



Felt SA *) Kommentar 
SuspendTime 

  

TaskAlarm 
  

TaskDefaultMinutes 
  

TaskRefresh 
  

TfsUser Ja 
 

Timezone 
  

To 
  

TransferType 
  

Types 
  

User   

UserCompetenceList   

UserGroup   

UserGroupList   

UserPK Ja  

UserSDMSettingsPK 
  

UserSettingsPK 
  

VacationDays 
  

WarehousePk 
  

Web2 
  

WhItemStatus 
  

WindowAction 
  

WindowId 
  

WorkingHours 
  

Custom columns  Kunden spesifiserer nedenfor 

   

   

 

Relatert informasjon som benyttes for User: 

Type Fjern Kommentar 
Memo  Memo felt benyttes på User? 

Fil vedlegg  Fil vedlegg benyttes på User? 

Mail  Mail koples direkte til User? 

Historikk  Historikk actions definert på noen av de kolonner som skal 
anonymiseres? 

Kundespesifikke relasjoner  Kunden spesifiserer nedenfor 

   

   

   

 

 



PERSONDATA 3 – CUSTOM ENTITY 

 

Kunden spesifiserer de ekstra tabeller som benyttes (Custom Entity 01 – 40), og som inneholder person-

opplysninger. Hvis mulig skal de dokumenteres på samme måte som tabellene ovenfor, alternativt listes de i 

tabellen under og vil detaljeres under workshopen. 

 

Tabell Benyttes til 
  

  

  

  

 

 

 

PERSONDATA LAGRET PÅ ANDRE TABELLER 
 

Tabellene som er spesifisert i kapitlene over er de som inneholder personopplysninger i POB. I tillegg er det 

et sett med tabeller som inneholder informasjon knyttet til den enkelte person i forbindelse med personens 

kontakt med service organisasjonen. Avhengig av kundens forretningsprosesser samt hvilke POB moduler 

som kunden benytter vil antall av denne type tabeller variere. 

Kunden må vurdere om følgende tabeller benyttes, i så fall hva de benyttes til med tanke på person-

opplysninger, og hvor denne type informasjon finnes. 

Personopplysninger kan finnes på felt i tabellen, men også på relaterte tabeller – og i felttyper som er 

vanskelig å anonymisere (som for eksempel memo og filvedlegg). Her er et eksempel som viser 

kompleksiteten i å finne personopplysninger knyttet til en sak: 

 



 

 

 

CASE 

 

Saksmodulen i POB benyttes av de aller fleste kunder. Lagres personopplysninger i felt direkte på saken? 

Felt Benyttes til 
Description Kan inneholde mail adresse hvis personen ikke var kjent av POB på det 

tidspunkt inbound mail ble mottatt av POB 

UnregisteredContact.Data1 Benyttes folderen ”Unregistered Customer” av kunden? 

UnregisteredContact.Data2 Benyttes folderen ”Unregistered Customer” av kunden? 

UnregisteredContact.Data3 Benyttes folderen ”Unregistered Customer” av kunden? 

UnregisteredContact.Data4 Benyttes folderen ”Unregistered Customer” av kunden? 

UnregisteredContact.Data5 Benyttes folderen ”Unregistered Customer” av kunden? 

UnregisteredContact.Mail Benyttes folderen ”Unregistered Customer” av kunden? 

Custom columns Kunden spesifiserer nedenfor 

  

  

  

 



Relatert informasjon til saken, som kan inneholde personopplysninger eller som kan påvirke metoden som 

må benyttes for å slette saken: 

Relatert informasjon Benyttes til 
Memo Alle saksmemo, eller kun noen av dem? 

File Attachment Lagres de i POB databasen eller på fileshare? 

Mail Benyttes mail i kommunikasjon med personen? 

History Finnes history actions som er relatert til personopplysninger? 

Resource Log Benyttes Resource Log (tidsregistrering)? 

Kundespesifikke relasjoner Kunden spesifiserer nedenfor 

  

 

 

TASK 

 

Task (oppgave) kan benyttes overalt i POB systemet, den kan koples til enhver annen tabell. Hvis Task 

benyttes må kunden vurdere hvorvidt den kan inneholde personopplysninger. 

Hvilke vinduer i POB har Task folder: 

Vindu Task benyttes til 
  

  

Custom Entity 01-40 Kunden spesifiserer nedenfor 

  

  

 

Relatert informasjon til oppgaven, som kan inneholde personopplysninger eller som kan påvirke metoden 

som må benyttes for å slette oppgaven: 

Relatert informasjon Benyttes til 
Memo Alle Taskmemo, eller kun noen av dem? 

File Attachment Lagres de i POB databasen eller på fileshare? 

Mail Benyttes mail i kommunikasjon med personen? 

History Finnes history actions som er relatert til personopplysninger? 

Resource Log Benyttes Resource Log (tidsregistrering)? 

Kundespesifikke relasjoner Kunden spesifiserer nedenfor 

  

 

 

  



CHANGE ORDER 

 

Change Order inneholder en relasjon til ContactPerson, denne relasjon «anonymiseres» da kontaktpersonen 

i seg selv vil anonymiseres. Men det kan være personopplysninger som lagres på andre felt på Change Order, 

eller relatert inofrmasjon til Change Order. 

Felt Benyttes til 
  

  

Custom columns Kunden spesifiserer nedenfor 

  

  

 

Relatert informasjon til Change Order, som kan inneholde personopplysninger eller som kan påvirke 

metoden som må benyttes hvis Change Order skal slettes: 

Relatert informasjon Benyttes til 
Memo Alle saksmemo, eller kun noen av dem? 

File Attachment Lagres de i POB databasen eller på fileshare? 

Mail Benyttes mail i kommunikasjon med personen? 

History Finnes history actions som er relatert til personopplysninger? 

Kundespesifikke relasjoner Kunden spesifiserer nedenfor 

  

 

 

ACTIVITY 

 

Activity er relatert til Change Order, og gjenspeiler hvert steg i det workflow som Change Order benytter. 

Hvis PCM modulen i POB benyttes til for eksempel «onboarding / offboarding» av ansatte kan hver enkelt 

aktivitet inneholde personopplysninger. 

Felt Benyttes til 
  

  

Custom columns Kunden spesifiserer nedenfor 

  

  

 

Relatert informasjon til Activity, som kan inneholde personopplysninger eller som kan påvirke metoden som 

må benyttes hvis Activity skal slettes: 



Relatert informasjon Benyttes til 
Memo Alle memo, eller kun noen av dem? 

File Attachment Lagres de i POB databasen eller på fileshare? 

Mail Benyttes mail i kommunikasjon med personen? 

History Finnes history actions som er relatert til personopplysninger? 

Kundespesifikke relasjoner Kunden spesifiserer nedenfor 

  

 

 

DATA FRA ANDRE SYSTEMER 
 

I de tilfelle hvor noen av tabellene som er dokumentert over vedlikeholdes fra andre systemer ved hjelp av 

data loads, web services eller XML formatterte mails må sekvensen i opprydningsarbeidet beskrives. Det har 

ingen hensikt å fjerne personopplysninger i POB hvis de samme data lastes inn igjen fra andre systemer. De 

må først fjernes fra disse systemer før de kan fjernes fra POB. 

I workshopen vil det vurderes hvorvidt opprydningsarbeidet kan automatiseres i POB basert på at 

informasjon fjernes i systemet som avleverer informasjon til POB. 

 

 

YTTERLIGE POB SYSTEMER 
 

I de fleste tilfelle vil kunden ha flere instanser av POB systemet med tilhørende POB database. Kunden kan 

ha utviklingsmiljø, testmiljø, kursmiljø etc. som er basert på en kopi av produksjonsmiljøet, og som av den 

grunn også inneholder personopplysninger. 

Det må dokumenteres hvordan kunden vil håndtere personopplysninger i disse systemer. 

 

 

BEGRENSNING AV ANSVAR 
 

Wendia kan stille med ressurser som innehar nødvendig systemkompetanse i POB til å hjelpe kunden med å 

oppfylle de krav GDPR stiller. Wendia innehar ikke detaljert kunnskap om GDPR, og kan derfor ikke benyttes 

som «GDPR konsulenter». Wendia tar ikke ansvar for hvorvidt kunden oppfyller alle krav som GDPR stiller. 

 

 



Ved eventuelle spørsmål eller behov for bistand, kontakt 

 

Atle Nilssen 

atle.nilssen@wendia.no 

 

mailto:atle.nilssen@wendia.no

