NØGLEFÆRDIGT KONCEPT
- TIL FORSIKRINGSBRANCHEN

Impero og Gensam Data har indgået et

Via sin erfaring og samarbejde med

samarbejde med en vision om at levere en

forsikringsbranchen stiller Gensam Data et

samlet compliance-pakke med kontroller

kontrolmiljø til rådighed som best-practice og

til GDPR, risiko- og kontrolstyring, og drift af

inspiration i Impero’s cloudbaserede løsning,

finansielle kontroller.

hvilket betyder, at man kan påbegynde

Kombinationen af Impero’s simple og intuitive
løsning, som simplificerer compliance-arbejdet
ved at sætte kendte og tilbagevendende
compliance-opgaver i system, og Gensam
Data’s erfaring som IT-leverandør til
forsikringsbranchen, udgør et nøglefærdigt
compliance tool, der kan tages i brug med det
samme.

compliance-arbejdet med det samme – uden
softwareinstallation eller tidsmæssig tung
implementering.

KONTROLLER MÅLRETTET FORSIKRINGSBRANCHEN - VI TAGER COMPLIANCE-

EN LØSNING DER SKABER VÆRDI

UDFORDRINGEN OP!

Impero hjælper ikke kun med at løfte

Gensam Data og Impero ser behovet for et

med at:

compliance-byrden, løsningen hjælper også

nøglefærdigt koncept til forsikringsbranchen,
der indeholder de nødvendige compliance kontroller indenfor GDPR, risiko- og kontrolstyring,

Reducere risici med mindst mulig brug af
både interne og eksterne ressourcer

samt compliance-relateret drift af finansielle

Gøre forsikringsselskaber i stand til at

virksomheder.

imødekomme tilsynsmyndigheders krav til

Det er en udfordring for de fleste finansielle

dokumentation for kontroller samt

virksomheder at facilitere compliance, som på
mange områder er skarpt lovreguleret.
Den fælles løsning fra Gensam Data og Impero
betyder, at der tilbydes en nøglefærdig løsning

overholdelse af gældende lovgivning
Samle al dokumentation ét sted, hvor både
interne og eksterne partnere kan få adgang
til den nødvendige dokumentation

med konkrete, relevante, og tilpassede kon-

Optimere processer og effektivisere

troller. Ved at bruge Imperos løsning, strømlines

arbejdsgange og rutiner

og simplificeres processer, og der skabes straks
et overblik over compliance-arbejdet. Den


nøglefærdige fælles løsning betyder, at man




 
 

 






 


byrden.


 



straks kan gå i gang med at løfte compliance-














 


 







af compliance på helt essentielle områder”





 





vi har fået overblik, styring og dokumentation






















  


 








Impero er en cloud-baseret løsning, der facilit-




 





Gensam Data A/S
















Carsten Lind, Adm. direktør,

  


“Implementeringen af Impero har betydet, at





erer interne kontroller og opgavestyring inden
for en række forskellige områder. Eksempler
herpå er GDPR (persondata), centrale nøgle-

KONTAKT

kontroller for de væsentligste aktivitetsområder
for forsikringsforretningen og investeringsforretningen, generelle IT-kontroller m.m.
Gensam Data har implementeret Impero og
stiller ligeledes løsningen til rådighed for sine
kernekunder såvel som øvrige interesserede.
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