
 

 

 

 

 

 

 

 

ID Connect: Rollebaseret adgangsstyring 

Adgangsstyring på tværs af KOMBIT og Microsoft Active Directory - det sparer både tid og penge. 
 

Nu er det muligt at få brugerstyring og adgangskontrol der kan bruges til både KOMBIT og jeres eget Microsoft Active 
Directory (MS-AD). Løsningen tilføjes til jeres eksisterende MS-AD som et service add-on.  

Med ID Connect opbygger I roller på tværs af KOMBIT og jeres eget AD, så I får styr på brugerne, hvad de har adgang 
til, og hvordan de har fået tildelt deres rettigheder.  

Sigter du mod bedre compliance i forhold til eksempelvis ISO27001 eller GDPR, kan du nu supplere med målrettede 
Jobfunktionsroller og Forretningsroller der styrer adgangen til jeres mest forretningskritiske applikationer. 

 

 

Mange kommuner benytter i dag Microsoft Active 
Directory til vedligeholdelse af bruger konti og de 
rettigheder brugerne har fået tildelt hen over tid. 

Med ISO27001, og senest GDPR, er der blevet behov 
for en anderledes styring af brugere, og specifikt 
hvilken adgang brugerne har til personfølsomme data. 

Ansvaret er flyttet ud i organisationen, men det er de 
færreste ledere, der i dag kan skabe sig et overblik 
over, hvilke af ens medarbejdere der har adgang til 
hvilke systemer. 

Derfor arbejder mange kommuner med at optimere 
bruger- og adgangsstyring, og alle har indarbejdet en 
løsning der gør det muligt at understøtte de første 
services fra KOMBIT eks. DAR og BBR.  

Men der er masser af nye services på vej fra KOMBIT. 
Mange af disse vil indeholde langt flere bruger-
systemroller, og det er derfor nødvendigt at 
brugeradministration optimeres, og at processerne 
omkring tildeling af Jobfunktionsroller også kan 
valideres af de ledere der skal stå på mål for 
medarbejderens rettigheder.      

ID Connect introducerer nu kommunerne for en nem 
og billig vej til at styre roller og rettigheder på dine 
medarbejdere. Løsningen udnytter de kompetencer, I 
allerede har opbygget i forbindelse med 
administration af jeres eget Active Directory.  

 

 

Vores løsning udnytter også de erfaringer I allerede har 
fået i forbindelse med KOMBITs rollemodel. Det gør 
det let for jer, at få andre MS-AD applikationer over i 
den samme rollestruktur, hvor med forretningen får en 
samlet oversigt over medarbejdernes roller. 

Løsningen giver systemejere og dataejere mulighed for 
at samarbejde med IT-afdelingen, omkring faste 
Jobfunktionsroller og Forretningsroller, der så kan 
inkludere adgang til fagsystemer og andre services, på 
tværs af kommunens interne og eksterne systemer. 

 

  ACTIVE DIRECTORY  

Microsoft Active Directory er den mest udbredte 
løsning, til styring af brugere- og adgangsrettigheder i 
kommunerne. 

 
Løsningen er teknisk, og administration og ansvaret for 
opsætning er placeret hos IT-afdelingen. 

 
Fokus på Cyber-Sikkerhed, samt krav omkring 
ISO27001 og GDPR har øget behovet for, at især 
ledelseslaget får indsigt i Deres medarbejderes roller 
og rettigheder. 

 
Det kræver nye og brugervenlige systemer, som 

forretningen kan anvende og forstå. 



 

 

 
 

 

 

Effektiv administration af brugere 
 

Vores service ensretter og simplificerer bruger- og 
adgangsstyring i kommunen på tværs af interne og 
eksterne systemer. Løsningen kan etableres uden at 
opbygge nye tekniske kompetence eller etablere 
nye it-løsninger. 
 
Løsningen leveres til en fast pris pr. måned og er 
både effektiv, billig og forudsigelig. 
 
Du får blandt andet: 

• Brugerstyring med integration til dit eget 
Microsoft Active Directory 

• Rollebaseret adgangsstyring direkte på 
medarbejder eller baseret på stilling eller 
organisation 

• Brugervenlig portal målrettet forretningen 
med rollebaseret adgang på baggrund af 
roller eller opgaver i organisation 

• Integration til KOMBIT adgangsstyring med 
synkronisering af brugersystemroller og 
Jobfunktionsroller til KOMBIT 
 

 
 

En skræddersyet kommune løsning 

Vores løsning er skabt til de kommuner, 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 kommunen kan 
derfor komme i gang med ganske få integrationer til 
egen infrastruktur. Det gør det utroligt let at få de 
hurtige fordele der følger med en ægte hybrid løsning, 
hvor egne systemer stadig er i fuld kontrol. 

Identity Analytics: 

Der medfølger også en brugervenlig portal til jeres 
ServiceDesk. Dermed får de løbende indsigt i rolle- 
og rettigheds- ændringer, samt indsigt i login- 
adfærd på de tilknyttede services. 

 

 

  VIL DU SPARE PENGE OG VIDERE NU?  

Vi vil gerne i dialog med dig, hvis I har jeres eget 
Active Directory, der administreres af jeres egen it-
afdeling og kan svare ja til følgende spørgsmål: 
 

• Er I er interesseret I at forbedre jeres 
informationssikkerhed? 
 

• Ønsker I at arbejde med begreberne systemejere 
og dataejere i opbygning af jeres adgangsstyring? 
 

• Ser I store fordele ved at tilføje rollebaseret 
adgangsstyring på tværs af Active Directory og 
KOMBIT adgangsstyring? 
 

Mere information, så kontakt Jørgen Østergaard på 
jos@idconnect.dk eller på mobil 5363 6732. 

  ID CONNECT A/S  

I ID Connect er vi specialiserede indenfor 
adgangsstyring og brugeradministration.  
 
Vores mål er at levere en service, der gør det nemt at 
administrere brugere og den adgang de har til kritiske 
systemer og informationer. 

 

• Vi går mod strømmen af licenssælgende 
leverandører, og inkluderer både drift, sikkerhed, 
support og integrationer i vores løsning 
 

• Vores platform bygger på Open Source teknologi, 
hvilket er med til at sikre den billigste full-service 
leverance i markedet   

ID Connect A/S blev etableret i 2018 og holder i 
dag til i Brøndby. 
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