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Øg detailorganisationens
agilitet med
2ndC Compliance Suite

2ndC CEO Jesper Bergstedt

Detailbranchens behov for Identity and Access Management har aldrig været større.
Store krav til smidig on- og offboarding, produktivitet og sikkerhed sætter høje forventninger til brugerstyringen. 2ndC Compliance Suite er en skalerbar løsning, som automatiserer arbejdet med brugerens livscyklus, og booster organisationseffektiviteten.
Detailbranchen har unikke udfordringer inden for identitets- og adgangsstyring. En
geografisk spredt arbejdsstyrke, stor medarbejderudskiftning og et behov for at kunne
inkludere fuldtidsansatte, deltidsansatte, konsulenter, sæsonarbejdere og kunder i organisationens it-systemer. Disse udfordringer mindsker dog ikke kravene til effektivitet,
produktivitet og it-sikkerhed.
Det bliver dog let at leve op til disse udfordringer med en moderne Identity and
Access Management-løsning. 2ndC Compliance Suite strømliner brugerstyringen og er
minutiøst tilpasset detailindustriens kompleksitet.
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Lynhurtig on- og offboarding af
en omskiftelig medarbejderstab
Effektiv styring af store, spredte arbejdsstyrker, der anvender et utal af devices og systemer, kan være en næsten uoverkommelig udfordring for enhver organisation. Især
for HR og IT, der som regel er ansvarlige for rekruttering og brugeroprettelser i forbindelse med ansættelser. En medarbejderstab, hvor ansatte løbende kommer til, skifter
stilling eller forlader virksomheden, stiller dog endnu større krav til brugerstyringen.
Det kræver fuld kontrol og effektive styringsmetoder, så omskiftelige ansættelsesforhold ikke belaster forretningen. Jo længere tid, der går, før nye ansatte er onboardet
og har de rette adgange, jo mere falder effektiviteten og omsætningen.
2ndC Compliance Suite sikrer, at de rette adgange er tildelt i det øjeblik, medarbejderen møder ind på sin første dag, og gør det let at håndtere hvert eneste trin i medarbejderens livscyklus – fra vugge til grav. Automatiserede brugeroprettelser og adgangstildeling gør det betydeligt nemmere at styre alle typer interne og eksterne brugere på
tværs af geografiske lokationer. Ligegyldigt hvor mange, der skal onboardes ad gangen.
De rette adgange tildeles automatisk på baggrund af brugerens rolle, når medarbejderen træder ind i virksomheden og nedlægges, så snart medarbejderen træder ud igen.
Det sikrer arbejdseffektiviteten – og organisationens agilitet.

En fjerlet administrationsbyrde

2ndC Compliance Suite
øger forretningens agilitet:
•

Automatiseret adgangstildeling- og
nedlæggelse,

•

Alle funktioner til bruger- og adgangsstyring samlet ét sted,

•

Lynhurtig on- og offboarding af et ubegrænset antal brugere,

•

Automatiseret og rollebaseret licensog adgangstildeling,

•

Integrationsmuligheder med centrale
it-systemer,

•

Garanti for understøttelse af GDPR
Privacy by Design,

•

Fuld log af alle personrelaterede hændelser,

•

Effektive samarbejdsmuligheder med
partnere og kunder via strømlinede
involveringsmuligheder med høje sikkerhedsstandarder.

2ndC Compliance Suite skaber fuldt overblik over samtlige af organisationens
brugeridentiteter (og deres adgange) på tværs af lokationer.
Når brugerstyringen automatiseres, forbedrer det ikke blot nye medarbejdernes produktivitet. Det øger organisationseffektiviteten hele vejen rundt. Tiden, som bruges på
rutineprægede, administrative opgaver reduceres markant, hvilket letter administrationsbyrden og frigiver ressourcer til forretningsstrategiske opgaver hos både HR og IT.
For detailbranchen er et centraliseret overblik over brugere og deres adgange alfa
omega for strømlinet og agil drift. Lige så afgørende er dog at uddelegere brugerstyringen til lederne, der har det daglige medarbejderansvar.
2ndC Compliance Suites Self-Service-funktion gør det let at fordele ansvaret. Filialledere kan selv anmode om adgange og rettigheder til nye medarbejdere med det resultat,
at ventetid (og frustrationer) minimeres, Help Desk-omkostninger reduceres og den
daglige administrationsbyrde lettes fra HR- og IT-afdelingens skuldre.

Øget overblik – og sikkerhedsniveau
2ndC Compliance Suite beskytter det mest sårbare led i it-netværket: brugeridentiteterne. Manglende kontrol over brugere og deres adgange er roden til mange af de
mest alvorlige datasikkerhedsbrud. Og med høj medarbejderudskiftning og mange
tidsbegrænsede ansættelser stopper sikkerhedstruslerne mod detailbranchen aldrig
med at udvikle sig.
Med fuldt overblik over, hvem der har adgang til hvad, og hvordan de adgange anvendes til at tilgå data, etableres de bedste forudsætninger for at styrke sikkerheden og
opnå compliance med gældende lovgivning.
Med 2ndC Compliance Suite bliver det let at forhindre, at medarbejdere har overdrevne adgangsprivilegier og uretmæssigt tilgår data. 2ndC Compliance Suite tildeler de
rette adgange – og kun de rette – baseret på medarbejderens rolle. Fuld og udtrækkelig log over alle personrelaterede hændelser i it-systemerne leverer oversigt over,
hvem der er registreret i it-systemerne samt hvorfor, hvornår og af hvem, de er oprettet eller ændret. Det simplificerer dokumentationen af processerne for persondatabeskyttelse betydeligt, og gør det muligt at handle på potentielle sikkerhedstrusler.
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