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2ndC Compliance Suite
Identity in Action
Din organisation har brug for hurtig, ubesværet og sikker adgang til information.
2ndC Compliance Suite gør det nemt at administrere medarbejdernes adgange gennem
hele deres livscyklus. Med strømlinet og automatiseret adgangsprovisionering er du sikker på, at medarbejderne har den rette adgang til it-systemer og applikationer. Og ikke
mindst, at ingen har uretmæssig adgang. Det styrker organisationens sikkerhed, produktivitet og medarbejdertilfredshed.
2ndC Compliance Suite er udviklet på en standardiseret Microsoft-platform, som kan
tilpasses alle brugsscenarier og skaleres til komplekse it-miljøer i konstant udvikling.
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2ndC Compliance Suite

Licenser

Log

Med 2ndC Compliance Suite kan organisationen
fra én samlet platform styre forskellige identitetstypers (f.eks. medarbejdere, kunder og partneres)
adgang til alle ressourcer på tværs af systemer og
applikationer. I forbindelse med onboarding, når
deres position i organisationen forandrer sig, og
når de skal offboardes igen. Platformens kernefunktionaliteter omfatter blandt andet:

Når kompleksiteten stiger, bliver det vanskeligt at
sikre sig, at de rette mennesker – og kun de rette – har adgang til den rette information på tværs
af it-ressourcerne. En disciplin, der kun er blevet
vigtigere siden EU’s databeskyttelsesforordning
(GDPR) fandt anvendelse i maj 2018.

• User Lifecycle Management

Få fuld kontrol over en foranderlig
organisation

2ndC Compliance Suite er bygget på Microsoft-teknologi og er en software-as-a-service-løsning i
Azure. En fremtidssikret og rentabel løsning for
organisationer, der allerede har investeret i Microsoft. Den velkendte brugergrænseflade sikrer samtidig en effektiv adoption af platformen.

Gnidningsfri administration af komplekse it-miljøer kan ikke lade sig gøre uden Identity & Access
Management, og en effektiv løsning muliggør, at
organisationen bevarer både kontrol og overblik
i takt med, at forretningen gradvist forandrer sig.
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Samarbejde

Flere og flere organisationer satser digitalt og
transformerer deres forretning. Det er et vilkår for
at følge med tiden – for store, mellemstore og små
organisationer. Digitale forretningsinitiativer skaber dog komplekse it-miljøer, og mange organisationer udfordres af at styre både brugeridentiteter
og adgange på tværs af applikationer, cloud-miljøer, netværk og systemer.

• Adgangsverificering og -autorisation
• Governance
• Licensstyring

2ndC Compliance Suite - Identity in action
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2NDC COMPLIANCE SUITE favner alle aspekter af brugerens
User Lifecycle Management
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Styrk organisationens
compliance, agilitet og økonomi

2ndC Compliance Suite - Identity in action
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2ndC Compliance Suite

Compliance & Governance

Agilitet & Effektivitet

Økonomi

• Strømlinet godkendelses- og genautoriseringsflow,

• Strømlinede onboarding-, vedligeholdelses- og
offboardingprocesser, der tilpasser sig organisationer, som konstant ændrer sig.

• Eliminering af manuelle administrationsbyrder,

• Log over alle ændringer,
• Klassifikation af stamdata samt alle personer
og enheder i Compliance Suite,
• Historical Access Report med filtreringsmuligheder,
• Registrering af alle applikationer og applikationstyper med personhenførbare stamdata
samt alle organisationsprocesser og procestrin,
der behandler personhenførbare stamdata.

• Centraliseret adgangskontrol på tværs af en
foranderlig organisation.
• Lettere it-ekspansion og -indskrænkning, når
organisationen skalerer op og ned.

• Fuldt overblik over organisationens Office
365-licensbeholdning,
• Rollestyret tildeling af licenser og styring via licenssæt samt prioritering af licenser i License
Pools, så dobbeltlicensering undgås,

• Dashboards og rapporteringsfunktioner.

• Omkostningsrapportering og -dokumentation
på alle licenser og roller i applikationer,

• Automatiseret, rollestyret adgangstildeling på
tværs af it-miljøet.

• Eliminering af effektivitetstab pga. ventetid i
forbindelse med adgangstildeling.

• Rollestyret adgang til bl.a. SharePoint Online,
Teams, File Share og Office 365-grupper.

Sikkerhed
• Fuldt overblik over alle identiteter, adgange og autorisationer i
organisationen.

• Styring og overblik over applikationer og adgange til dem.

• Beskyttelse af følsomme data og
forretningskritisk information fra
uautoriseret adgang og tyveri.

• Tidsstyret personstatus og automatisk adgangsudløb, inkl. deaktivering, licensfratagelse, sletning
af brugerkonti og sletning af personhenførbare stamdata.
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Funktionalitet
2ndC Compliance Suite leverer ekstensiv funktionalitet til identitets- og adgangsstyring i en brugervenlig Dynamics 365-grænseflade.
Løsningen automatiserer adgangstildelingen og gør det enkelt at styre hvem, der har adgang til hvilke applikationer hvornår.
User Lifecycle Management

Governance

Selvbetjeningspanel

Kontroller medarbejdere, kunder og partneres
livscyklus. 2ndC Compliance Suite gør det muligt
at tildele adgangsrettigheder på baggrund af roller, regler og adgangspolitikker, og automatiserer
onboarding-, vedligeholdelses- og offboardingprocesser. Det gør det enkelt og effektivt at ud- og tilbagerulle adgange til nye applikationer.

2ndC Compliance Suite leverer fuld governance
og overblik over identiteter, brugerkonti, rettigheder og adgange på tværs af it-miljøerne. Samtidig sikres best-practice processer i forbindelse
med GDPR-compliance, herunder onboarding,
audit-rapportering, dataklassifikation og procesregistreringer.

Et brugervenligt selvbetjeningspanel mindsker tiden, der anvendes på manuelle processer forbundet med identitets- og adgangsstyring og letter
arbejdsbyrden hos Help Desk-medarbejdere. Alle
adgangsanmodninger kan foretages fra selvbetjeningspanelet og igangsætter standardiserede og
strømlinede workflows.

Workflows

Licensstyring

Dashboards og rapportering

Standardiserede workflows sikrer, at deadlines
overholdes, og at opgaver fordeles til de rigtige
interessenter i organisationen. 2ndC Compliance
Suite indeholder bl.a. indbyggede workflows til
adgangsanmodninger, onboarding, afdelingsskift
og offboarding. Et automatiseret genautoriseringsflow styrker den organisatoriske governance
og compliance.

Få fuld kontrol og overblik over licensbeholdningen. Det beskytter organisationen mod overlicensering og unødige ekstraudgifter. 2ndC Compliance Suite gør det muligt at styre og tildele Microsoft
Online-licenser til applikationer, kontrollere beholdningen i licenssæt og logger alle licensrelaterede hændelser i organisationens it-miljø.

Overskuelige og brugervenlige dashboards giver
komplet overblik over personer, applikationer og
data i organisationen og gør det let at handle på
afventende opgaver. Indbygget log over alle personrelaterede hændelser og stærke rapporteringsfunktioner gør det let at dokumentere, hvem der
har adgang til hvad – og ikke mindst, hvem der
godkendte den adgang.
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2ndC Compliance Suite - Identity in Action

2ndC har arbejdet med Identity & Access Management i over 20 år. Via vores løsning 2ndC Compliance Suite har vi hjulpet adskillige private og
offentlige organisationer med at få styr på deres
identitets- og adgangsstyring – med højere sikkerhed, compliance og styrket bundlinje til følge.
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