SENSITIVITETSANALYSE
Stadig flere ønsker å publisere deler av arkivet for næringsliv og innbyggere, eller andre interessenter. Noen typer innhold skal
være skjermet i henhold til GDPR, og det er svært viktig at disse dokumentene er unntatt offentligheten. Vår sensitivitetsanalyse
hjelper våre kunder med å avdekke slikt innhold i dokumenter som burde vært sladdet/unntatt offentlighet før de publiseres.

Analyse
Analysen gir grunnlag for å heve kvaliteten i arkivet. Det har vist seg at mange kommuner har
flere dokumenter i arkivet som burde være unntatt offentlighet, men som dessverre ligger
åpent i arkivet. Dette gjør at selvbetjening for publikum blir en usikkerhet. For å sikre arkivet
bedre, har vi satt sammen en tjeneste som skal finne mulige dokumenter som bør unntas
offentlighet. Vi gjør oppmerksom på at tjenesten ikke gir 100% trygghet for at alle
dokumenter som burde unntas offentlighet, faktisk blir funnet.

Kunstig intelligens (AI)
Vi benytter kunstig intelligens og maskinlæring til å finne ord, fraser og personnummer i de
dokumentene man ønsker å publisere. Løsningen er meget god på å tolke sensitiv
informasjon og håndskrift i blant annet eldre dokumenter som gjør at flere personnummer
avdekkes. Dette gir også mulighet for å få automatisk sladding av ord og fraser i
dokumenter før de publiseres.

Rapport
Sensitivitetsanalysen gir en rapport som viser hvilke dokumenter som mulig bør ”Unntas
offentlighet”. Arkiveier kan benytte denne rapporten til å identifisere og merke de
dokumentene som faktisk bør unntas offentlighet. Rapporten kan deretter sendes i
retur til oss, og vi vil kunne overføre dette til braArkiv og oppdatere merkingen av
dokumentene. Ved en slik sensitivitetsanalyse og påfølgende oppdatering i braArkiv,
oppnår man bedre kontroll på innholdet og legger til rette for en sikrere publisering til
publikum.

Geomatikk IKT bidrar til økt
digitalisering og effektivisering
Geomatikk IKT er et selskap i den nordiske Geomatikk-gruppen
som har virksomhet i Norge, Sverige, Finland og nå også England.
Vi ble et selvstendig selskap i 2009, og har siden den gang hatt en
organisk vekst med god økonomi.
Våre løsninger og tjenester spenner over et bredt spekter innen
arkiv og digitalisering, vegforvaltning og taksering for eiendomsskatt.
Kundene våre er innen privat og offentlig sektor i Norge. Som en
del av Geomatikk-gruppen utvikler vi også programvare for
ledningsdokumentasjon, gravemelding og kabelpåvisning for
våre søsterselskap.
Geomatikk IKT består i dag av over 80 medarbeidere organisert
innen ulike fagområder.

Du er velkommen til å kontakte oss for mer informasjon:
Geir Harbak - Løsningseier braArkiv - 918 58 480 - geir.harbak@geomatikk-ikt.no

