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Automa sér brugeradgangen
To uger e er Peter startede i virksomheden, var der stadig vig ge dokumenter,
han ikke havde fået adgang l. IT-afdelingen havde travlt, og der var kø på at
blive opre et i alle systemerne. Til gengæld havde han stadig adgang l sine
gamle grupper og dokumenter mindst 4 måneder e er, at han ﬂy ede over i
en anden afdeling.
Denne situa on er en alvorlig trussel mod en virksomheds IT-sikkerhed, og
slet ikke så usandsynlig. Mange IT-afdelinger har problemer med at følge med
i de helt almindelige ru neopgaver, og manglende overblik over adgange
udgør en trussel, ikke bare i forhold l almindelig IT-sikkerhed, men også når
det drejer sig om EU’s Persondataforordning (GDPR), som træder i kra 25.
maj 2018.
De største udfordringer for at overholde GDPR opstår ved opre else, nedlæggelse eller vedligeholdelse af brugere og deres adgang l arbejdsgrupper.
I de ﬂeste virksomheder er det IT-afdelingen, der har ansvaret for processen
omkring ldeling og vedligehold af adgange l systemer eller data. Men da
det sjældent er IT-afdelingens opgave at deﬁnere, hvem der skal have adgang
l hvad, bliver det hur gt både dskrævende og komplekst.
Med 2ndC Compliance Suite giver du forretningen mulighed for at styre brugeropre else, vedligehold og ldeling nemt og hur gt gennem user lifecycle
management, og processerne omkring ldeling og vedligeholdelse af adgange
automa seres - uden at kompromi ere gældende og frem dige regler, love
og retningslinjer. Administra onen af brugerne decentraliseres og sam dig
sikres overholdelse af de gældende regler for compliance. Det frigiver d fra
IT-afdelingen, sikrer at de re e medarbejdere har adgang l den re e data og
gør din virksomhed agil.
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Ud fra jeres organisa onshierarki bestemmes organisa onsroller og re gheder l data og so ware, der sikrer at virksomhedens regler, retningslinjer og
love bliver fulgt. Here er sikrer 2ndC Compliance Suite overholdelse af den
interne compliance, når disse gruppemedlemsskaber delegeres ud l virksomhedens medarbejdere. Når en medarbejder beder om adgang startes et
automa seret godkendelsesﬂow, hvor 2ndC Compliance Suite kontrollerer, om
den aktuelle medarbejder er godkendt l den anmodede adgang. Med denne
kontrol af adgangsre gheder undgår virksomheden, at der opstår forvirring
om adgange eller duble er ved nyansæ elser. Derved sikres governance hele
vejen rundt i virksomheden.
Mange IT-afdelinger kæmper ligeledes med at opdatere og administrere maildistribu onslister, fællespostkasser og grupper. Opgaver, der synes rela vt
simple, men som kan dræne virksomheden for mange ressourcer. Med 2ndC
Compliance Suite automa seres disse processer og rollerne kobles automask l og fra den relevante forretningsenhed.
ningsenhed.
Dermed opnår virksomheden
heden fuld kontrol med re ghedsvedligehold for
ansa e ved afdelingsski
onsændring, og sparer
sski samt system- eller organisa onsændring
IT-afdelingen de mange
nge ressourcer, der ellers kræves for at sikre denne form
for governance. Implementeringen
plementeringen af løsningen er enkel og hur
h g og kan
foretages trinvist når
virksomheden.
år det passer
p

Cloud: Compliance & Collabora on er en implementeringsmetode
opdelt i ﬁre overskuelige forløb. De e er tredje forløb.
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Etablér Oﬃce 365 &
Azure Infrastruktur
samt Single Sign-On
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