ID Connect: Rollebaseret adgangsstyring
Spar tid og penge med selvbetjent bruger- og adgangsstyring
Opgaver er til for at blive løst! Med mange og skiftende medarbejdere, og interne og eksterne systemer der i
stigende grad indeholder personhenførbare data, er der rigeligt med opgaver, der skal løses i de danske
virksomheder. GDPR og stigende IT-kriminalitet, giver et klart behov for at beskytte informationer og sikre
fuld sporing på hvem, der har adgang til hvilke systemer og hvilke informationer i virksomheden.

Opgavemængden og et øget behov for digitalisering stiller krav til kontrol af ’hvem må have adgang til
hvad’. Det kræver en centraliseret styring af adgang til systemer, der kan skabe overblikket over hvem der
reelt, har ansvaret for godkendelse af adgang til virksomhedens informationer.
Forudsætningen er et system, der sikrer at arbejdsgange og rettigheder kan kontrolleres:
Daglig brugeradministration

IT- og system on-boarding

Godkendelse og kontrol af adgang

Ansættelser og organisationsskift

IT-afdelingen har altid en finger med i spillet i
den daglige administration, og fordi mange
ansættelser i dag ofte er baseret på e-mail og
manuelle arbejdsgange, mangler dele af
organisationen ofte det centrale og aktuelle
overblik over virksomhedens medarbejdere.
Det er en tidsmæssig og økonomisk udfordring i
forhold til at kunne overholde kravene til GDPR,
samt sikre politikker og tilsyn. Med ID Connect
kan tildeling af adgang til systemerne flyttes ud
til en superbruger i en afdeling, eller til den
lokale leder, som har ansvaret for den enkelte
medarbejders IT-adgange. Det øger sikkerheden
og sparer samtidig masser af tid for hele
virksomheden.
Mere brugervenligt og mindre tidsforbrug
Med bruger- og adgangsstyring fra ID Connect får
man nok markedets mest brugervenlige løsning.
Virksomheden får overblik over medarbejdernes
rettigheder og dokumentation bliver nemt og
hurtigt i overskuelige og opdaterede rapporter.

Rollebaseret adgangsstyring er den professionelle
løsning til virksomheder, der ønsker sig en sikker
og effektiv metode til bruger- og adgangsstyring,
som de selv kan administrere og vedligeholde.
Den hurtige opsætning af ID Connect as a Service,
leveres uden omkostninger til indkøb, installation
og vedligehold af lokale IT-installationer.
Høj sikkerhed og hurtigt overblik
Med ID Connect får virksomheden kort fortalt
samlet alle data, og indbyggede rapporter viser,
hvilke medarbejdere der har adgang til hvilke
interne systemer, samt hvordan de har fået dem.
Lokal datahub til lønorganisation
Rollebaseret adgangsstyring kan udvides med
integration til virksomhedens løn- eller HR-system.
Data trækkes derefter over i en lokal datahub, der
synkroniseres med ID Connect, hvorfra både
nuværende og nye medarbejdere kan tildeles
rettigheder i de forskellige systemer.

Effektiv administration af brugere
Vores service ensretter og simplificerer brugerog adgangsstyring i virksomheden på tværs af
interne og eksterne systemer. Løsningen kan
etableres uden at opbygge nye tekniske
kompetencer eller yderligere IT-løsninger.
Løsningen leveres til en fast pris pr. måned, som
er både effektiv, billig og forudsigelig.
Du får blandt andet:
•

Brugerstyring med integration til eget
Microsoft Active Directory (MS-AD).

•

Rollebaseret adgangsstyring på
medarbejder, stilling og organisation.

•

Brugervenlig portal målrettet både
slutbrugere og forretningen.

•

Integration til Office 365 og andre Cloud
services med Multifaktor godkendelse.

En skræddersyet løsning til selvbetjening
Vores løsning er skabt til de virksomheder, der
ønsker en løsning til bruger- og adgangsstyring
som de selv kan administrere og vedligeholde, for
at reducere omkostninger til eksterne
konsulenter.
Løsningen leveres som en service, og jeres
virksomhed kan komme i gang med ganske få
integrationer til egen infrastruktur. Det gør det
utroligt let, at få de fordele der følger med en
ægte hybrid løsning, hvor egne systemer stadig er
i fuld kontrol.

VIL DU SPARE TID OG PENGE?
Har I jeres eget Microsoft Active Directory, der
administreres af jeres egen IT-afdeling og ønsker
I jer følgende:
•

at digitalisere IT on-boarding processen ud
fra en ansættelse i jeres eget lønsystem.

•

at systemadgang kan automatiseres ud fra
medarbejderens organisatoriske tilknytning.

•

at rettigheder kan tildeles af superbrugere i
virksomheden via en brugervenlig portal.

•

at tildelte rettigheder kan godkendes af 3. part
i virksomheden, så virksomhedens interne
autorisationsproces kan håndhæves.

Ønskes information? Kontakt Jørgen Østergaard
på jos@idconnect.dk eller tlf. 5363 6732.

ID CONNECT A/S
Hos ID Connect er vi specialister indenfor brugeradministration og adgangsstyring. Vores service er
bygget på mange års erfaring indenfor området.
•

Servicen inkluderer både drift, sikkerhed,
support og integration til jeres eget MS-AD.

•

Vores cloud leverancemodel, gør det muligt at
etablere servicen på ganske få timer.

•

Løsningen inkluderer Hosted IdP, og er
forberedt til både eksisterende og nye Cloud
tjenester fra Microsoft, Google osv.

•

Der udarbejdes årligt ISAE3000 revisor
erklæring, ligesom vores databehandleraftale er
udarbejdet ud fra Datatilsynets anbefalinger.
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