Mergers & Acquisitions

User Lifecycle Management
I kan blive klar til at bruge 2ndC Compliance Suite på blot fem uger. Med standardløsningen får I fuld mulighed for at bruge
rolle- og adgangstildeling, vores standard
workflows og connectorer mod AD og
Azure AD.

Nå dine
M&A-målsætninger med
2ndC Compliance Suite
Virksomheder i dag bliver mere og mere teknologitunge. Det gør M&A’s (Mergers
and Acquisitions) til uhyre komplekse processer. Som det første er det nødvendigt at
tage stilling til, hvordan teknologi kan anvendes til at sikre en gnidningsfri transition for medarbejdere, samarbejdspartnere og kunder, når organisationsstrukturen
ændrer sig.
Der er mange risici forbundet med fusioner, opkøb og frasalg. Sammenstød mellem
forskellige organisationskulturer, problemer med gennemsigtighed og medarbejderengagement og ikke mindst compliance. Når udfordringerne skal overkommes, er en
veludtænkt it-integrationsplan alfa-omega. Det muliggør, at organisationen hurtigt og
effektivt kan vende tilbage til arbejdet, så satsningens økonomiske succes sikres.
Identity and Access Management er i den forbindelse et uundværligt strategisk værktøj, der sikrer, at I møder jeres M&A-visioner.

Standardløsningen betales efter en
overskuelig beregningsmodel med et fast
opstartsbeløb og en månedlig betaling pr.
bruger. Det sikrer, at I præcist ved, hvilke
udgifter I har måned for måned. Tilpasninger til løsningen beregnes efter aftale.
Derudover kan standardløsningen tilpasses
jeres virksomhed med tilpassede workflows, yderligere connectorer, tilpassede
dashboards og rapporter samt dataintegration. Hver udvidelse tager fire uger, og
prisen beregnes efter aftale.
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Slip for langsomme
onboarding- og offboardingprocesser
At have en solid Identity and Access Management-løsning på plads er en stærk
drivkraft i M&A-processen, fordi det bliver muligt hurtigt at optage eller udskille
organisationsenheder i koncernens it-systemer. På den måde kan I drive en agil organisation, der tilpasser sig et marked i konstant forandring.
Jo længere tid det kræver at onboarde til et samlet it-system, jo længere tid går der,
før det er muligt at realisere opkøbets værdi. En af de største udfordringer i forbindelse med fusioner og opkøb er at fastholde mennesker. Det bliver kun sværere og
dyrere, hvis deres adgange ikke er på plads.
Medarbejdere, samarbejdspartnere og kunder kan bruge uger – nogle gange måneder – på at få adgang til de rigtige ressourcer. 2ndC Compliance Suite automatiserer
processerne forbundet med brugeroprettelser og adgangstildeling, og gør det let at
håndtere brugernes livscyklus på tværs af geografiske lokationer.
I M&A er det altafgørende at bevare komplet overblik over alle identiteter, så I har
fuld mulighed for at tilføje, flytte eller slette brugere, når behovet opstår. Det samme
gælder for frasalg, hvor I hurtigt kan videregive brugeridentiteterne og fortsætte
driften af kerneforretningen.
Compliance Suite centraliserer brugerstyringen på én platform, så I hurtigt kan tildele brugerne det rette adgangsniveau til de rette applikationer – ligegyldigt hvilken
organisation, de oprindeligt havde tilhørsforhold til. Ved stillings- eller afdelingsskift
bliver adgange og licenser automatisk fjernet, og nye rettigheder tildelt. Når I med
tiden frasælger et selskab, bliver offboardingprocessen ligeledes lettet. Brugerne og
deres systemadgange kan nedlægges med få klik, når deres tilknytning til organisationen ophører.
Det effektiviserer og accelererer brugerstyringen, så den nye organisationsstruktur
falder på plads fra første dag.

Få styr på compliance og
sikkerhedsniveauet
Når organisationer fusionerer eller deles stiller det store krav til compliance med
lovgivningen – særligt med EU’s persondataforordning. I den forbindelse er Identity
and Access Management afgørende.
De største udfordringer i forbindelse med at leve op til forordningens krav opstår
i forbindelse med oprettelse, vedligeholdelse og nedlæggelse af brugere og deres
adgange til systemer og arbejdsgrupper. De udfordringer bliver kun større i forbindelse med M&A.
Alt for mange virksomheder tildeler nemlig brugerne flere adgange og rettigheder,
end de har behov for. Det udgør en betydelig risiko, fordi brugere med privilegeret
adgang til systemer er et hyppigt angrebsmål for cyberkriminelle. Brugere med unødvendige adgange har ligeledes højere risiko for utilsigtet – grundet skødesløshed eller
uvidenhed omkring sikkerhedsprocedurerne – at kompromittere interne data.

2ndC Compliance Suite understøtter forretningsstrategien
DLG-koncernen præsenterede i 2016
sin femårige strategi – DLG Leading the
Way 2021 – der efter en periode med
konsolidering skal skabe vækst i Europas
største grovvareselskab – blandt andet
gennem ekspansion i udlandet og et
stærkt M&A-fokus inden for koncernens
kerneforretning.
DLG fik allerede i 2012 2ndC’s hjælp til at
gøre deres it-platform cloud-baseret. For
at understøtte platformen valgte koncernen at implementere 2ndC Compliance
Suite for at få fuld kontrol over GDPR og
identitets- og adgangsstyring.
”Vi har siden 2001 udvidet ved at opkøbe virksomheder. Denne ekspansion
resulterede i forskellige it-teknologier
og -platforme på tværs af den voksende
koncern. Det betød store vedligeholdelsesomkostninger, lav gennemsigtighed i
systemerne og en voksende it-byrde. En
digital transformation var essentiel, hvis
vi ville fortsætte med at ekspandere,”
siger Peter Rugaard, it-manager ved DLG.
Gennemsnitligt har DLG årligt behov for
at kunne on- og offboarde 500 brugere
i deres it-systemer. Det stiller høje krav
til brugerstyringsløsningen, da det kan
blive en økonomisk hæmsko, hvis der går
for lang tid, inden den nye organisationsstruktur er fuldt op at køre.
”For at være konkurrencedygtige på et
globalt marked, er det altafgørende for
os at være en agil organisation. Hvis vi
ikke kan on- og offboarde brugere i det
høje tempo, vi har behov for, så begrænser det vores udfoldelsesmuligheder
De rette adgange skal være på plads fra
første arbejdsdag, og de skal være fjernet
i det øjeblik brugeren forlader DLG igen.
Det klarer Compliance Suite for os, og det
er afgørende for, at vi når vores M&A-visioner,” fortæller Peter Rugaard.

2ndC Compliance Suite giver jer fuld log over alle personrelaterede hændelser i it-systemerne, så I altid har det fulde overblik. Hvem, der er registreret i it-systemerne
samt hvorfor, hvornår og af hvem, de er oprettet. Alle ændringer registreres, så det
bliver let at leve op til både interne og eksterne audits. Loggen kan udtrækkes, så I
får let ved at dokumentere jeres processer for persondatabeskyttelse.
Det betyder, at I bevarer overblik og kontrol over brugeridentiteter og adgange i
dynamiske og omskiftelige M&A-processer – lige fra onboarding til offboarding.
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