
G R O U P

Ta kontroll over dine data og understøtt GDPR-prosjektet



ayfie er et softwareselskap som har spesialisert seg på
Tekstanalyse, Smarte Søk og Business Intelligence løsninger“
ayfie sine løsninger tilbyr enkel tilgang til relevante data og hjelper
folk med å ta riktige beslutninger basert på god innsikt i
organisasjonens ustrukturerte informasjon. 

“



ayfie specialty extractors identify 
core semantic facts from content.

ayfie i praksis

Contract Type Party A Party B Date Value ($) …Contract Type Party A Party B Date Value ($) …

Loan Agreement ACME Inc.
123 Firestone 
Blvd.
New York, 
New York 98765

Money Inc., 
999 Fifth Ave., 
New York, 
New York 
55556

01/03/2017 80.000,00 …

Employment
Agreement

… … … … …

Letter Of Intent … … … … …

Non Disclosure
Agreement

… … … … …

Service Level
Agreement

… … … … …





“Før ayfie tok det vårt

kundeserviceteam 30-40 sekunder å 

finne informasjonen kunden hadde

behov for. Nå er responstiden nede i

3-4 seconds.”

Tom Bech Eriksen
Nordic Manager CRM, Storebrand

“Sammen med ayfie har vi økt vår

brukeradopsjon og sikret at våre

ansatte at våre ansatte får relevant 

innsikt gjennom en mer personlig

opplevelse”.”

Hanna Karppi
Head of Digital Workplace, Skanska

“ayfie truly is a leap forward in our 

goals of minimizing human review 

size, prioritizing potentially relevant 

documents and maximizing review 

productivity.”

Brian Burnor
CTO, Lightspeed



ayfie kan hjelpe til med GDPRHvordan kan ayfie hjelpe til med GDPR

▪ Vår løsning vet lokasjonen til alle filer som er indeksert

▪ Vi leser alle filene, kjenner alt innholdet og kan finne alle filer om 

en person eller prosjekt innen millisekunder

▪ Vi kan raskt fortelle hvor peronlige data eksisterer på innsiden av 

selskapers ustrukturerte data

▪ Vi bygger verktøy for å hjelpe selskaper med oppfylle krav om 

innsikt i personlige data
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Hva er målsettingen med dagens presentasjon?



Synliggjøre hvorfor det er viktig for 
virksomheter å ha kontinuerlig kontroll 
på strukturerte og ustrukturerte data

Presentere et elektronisk hjelpemiddel 
som kan erstatte mye manuelt arbeide
i prosessen med å få kontroll på data



Hva er problemet?



Trender i markedet

▪ Vekst i ustrukturerte data

▪ Innsikt i «mørke data»

▪ Strengere personvernslovverk (GDPR)



Hvordan kan du få kontroll på alle dine data?



Hva er ustrukturerte data og hvorfor er det en utfordring?



Ta kontroll ved å gi tekstur til ustrukturerte data



Søk og innsikt – Hvordan fungerer løsningen
Presentasjon av informasjon når brukeren trenger den, der de trenger den

Indekserer all organisajonens data. 

Filserver P360 Confluence Office 365
Diverse 

Fagsystemer 

Kombiner data og trekk ut meningsfull 

informasjon fra ustrukturerte dokumenter. 

SharePoint 
2010/2013

Prensenterer informasjon for brukeren når 

de trenger den, i den flaten de bruker



1. Collecting
different document types 
from any data source



2. Analyzing
all indexed documents



3. Identifying
personally identifiable 
information



4. Extracting
relevant data via reports



5. Exporting
scheduled reports



6. Archiving
generated reports



ayfie supervisor extractors 
identify and extract PII from 
content.

Identifies PII Stored in Unstructured Documents
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Name Address E-Mail Birthd
ay

Phone …Name Address E-Mail Birthd
ay

Phone …

Jane Doe 28w 44th Street
New York, USA

janedoe@gmail.
com

06/24/1971 50458456 …

John Miller … … … … …

Richard Smith … … … … …

Frank Red … … … … …

Lucy Thomas … … … … …

mailto:janedoe@gmail.com




Demonstrasjon av ayfie supervisor



Spørsmål ?



Simen Kortgaard
VP Enterprise Sales

ayfie AS • Karelyst allé 49• 0279 Oslo • Norway
Simen.kortgaard@ayfie.com • +47 480 79 322


