« Vi anbefaler Kamude for å jobbe
med GDPR og Information Security »
Kamude skaper en tydelig relasjon
mellom intern praksis og hva som
kreves av standarder og kunder, med
muligheter for å gå helt ned i
detaljnivå.

Papirfly er et programvarehus som
tilbyr globale markedsføringsløsninger.
Selskapet har store kunder slik som

IBM, Coca Cola, Elkjøp og Unilever.
Siden 2016 har informasjonssikkerhet i
henhold til ISO-27001 blitt håndtert
med Kamude, og Papirfly bruker også
løsningen for GDPR og ISO-22301.
Alle ansatte benytter styringssystemet
i sitt daglige virke.

At-a-glance:
Customer: Papirfly

Country: Norge, United Kingdom, Denmark

Website: https://www.papirfly.com/

Industry: IT

Customer Size: NOK 60 mill, 45 ansatte

Products and Services: Microsoft Azure

Kamude AS, Papirfly AS, &
Microsoft Azure
Customer challenges

Partner Solution

«Det er over to hundre globale virksomheter med
over 300 000 brukere som stoler på tjenestene
våre i den daglige produksjonen. Ved en alvorlig
hendelse kan vi risikere å måtte gjenskape
driftsmiljøet vårt i løpet av så kort tid som mulig.
Våre kunder forventer at vi har så god kontroll at
det ikke er et problem å sende en revisor på besøk
for å undersøke om vi jobber i tråd med
internasjonale standarder for Business Continuity
Management.»

Skybasert GRC styringssystem for selskaper med
ambisjoner
Kamude gjør det mulig for ambisiøse selskaper å
forenkle det daglige arbeidet rundt governance,
risk management og compliance. Systemet kan
benyttes som en alt-i-ett løsning eller håndtering
av enkeltemner som eksempelvis personvern,
HMS; IT-sikkerhet, risikostyring, revisjon etc, eller
du både kostnadseffektivt og enkelt kan bygge
egne kravsett og rutiner for ny ønsket innsikt.
Sluttresultatet er sparte kostnader, bedre
kommunikasjon og kunnskapsdeling, redusert
antall feil, samt bedre grunnlag for gode
beslutninger og prioriteringer.

Customer Benefits
Etter at vi innførte Kamude har vi fått en mye enklere intern kommunikasjon i ledelsen og mellom ledere og
fagspesialister på standardene for ledelsessystem. Alle ansatte får en innføring i hvordan vi bruker Kamude i
virksomheten når de starter. Vi har en kjernegruppe som administrerer ledelsessystemet med tett eierskap i
øverste ledelse. Vår styrende dokumentasjon oppbevares i vårt best-of-breed dokumenthåndteringssystem med
gjennomgående integrering i Kamude. Neste skritt er å forbedre modenheten på risikohåndteringsmetodikken
for BCM med Kamude. Vi har heller ikke enda tatt i bruk funksjonaliteten for inspeksjoner og revisjoner.

«Med Kamude får vi et veldig
godt innblikk i sammenhenger,
og hvor det finnes svakheter og
forbedringsmuligheter.»

«Vi har muligheten til å hele
tiden fokusere på faktisk
nytteverdi, og unngår
unødvendig produksjon av
dokumenter»

Contact Us:

Learn More

* info@kamude.no
(+47 908 202 58)

 https://kamude.no/

«… en fleksibel, brukervennlig
GRC-plattform, leveres som en
standard skyløsning med
innebygget støtte for SSO fra
Microsoft …»

