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Lásson rá jobban a kockázataira, és cselekedjen azonnal

ELŐNYÖK

Biztonsági intelligencia: Felgyorsít-
ja a problémás jogosultságok és 
szabálysértések felderítését, így 
javítva az általános biztonságot.

Jobb áttekinthetőség: Javítja a 
lehetséges kockázati tényezők és 
sérülékenységek felismerését, így 
segítve a vizsgálatok priorizálását.

Elemzés: Javítja a kockázatok felde- 
rítését és az elemzési pontosságot, 
így Ön jobban fókuszálhat a koc- 
kázat minimalizálására.

Kevesebb adminisztráció: Csök- 
kenti az adminisztratív terheket a 
jogosultsági adatok manuális gyűj- 
tésének megszüntetésével.

Alacsonyabb TCO: Javítja a haté- 
konyságot, és csökkenti az álta- 
lános működési költségeket.

A biztonság folyamatosan fejlődik. A jogosultság- és hozzáférés-kezelő 
rendszerek (Identity and Access Management- IAM) régebben csak arra 
fókuszáltak, hogy megvédjék a szervezetet, de ma már a szervezet digitális 
átalakulását is lehetővé kell tenniük. One Identity újfajta, Identity as a 
Service (IDaaS) megoldásával csökkenti a fent említett üzleti projektek 
kockázatait. Támogassa szervezete digitális átalakulását egy olyan megol- 
dással, amely hatékonyan keresi az anomáliákat és felismeri a fenyegetése-
ket, így Ön gyors döntéseket tud hozni, rangsorolhatja teendőit, és csökken-
theti kockázatait.

A Starling Identity Analytics & Risk Intelligence (IARI) segítségével csökkent- 
heti vállalata kockázatát, és támadási felületét, mielőtt egy rosszindulatú 
támadás kárt okozna. Ezt úgy érheti el, hogy megszünteti a felesleges vagy 
alvó jogosultságokat, mielőtt valaki kihasználná azokat. A Starling IARI 
felderíti a kockázatos jogosultságokat és fiók-hozzáféréseket, így lehetővé 
teszi a gyorsabb és jobb biztonsági döntéshozatalt.



Tudjon meg többet a balasys.hu weboldalon.

ONE IDENTITY DISTRIBUTOR

A One Identity-ről

A One Identity segít a cégeknek a jogosultság és 
hozzáférés-kezelést (Identity and Access Management, 
IAM) jól csinálni. Jogosultság szabályozást (identity 
governance), hozzáférés-kezelést, kiemelt-felhasználó 
kezelést és jogosultságot, mint szolgáltatást (identity 
as a service) tartalmazó egyedi termékportfóliója 
támogatja a szervezeteket üzleti lehetőségeik teljes 
kihasználásában, mindezt biztonsági béklyók nélkül, 
mégis védelmet nyújtva a fenyegetések ellen. 

Adatforrás modulok és gyűjtés
Automatizálja a jogosultsági adatok összegyűjtését, feldolgo-
zását és továbbítását a kijelölt adatforrásokról, és lehetővé teszi 
új adatforrások gyors hozzáadását. 

Kockázatosztályozási szabályok
Összegyűjti és feldolgozza a kiadott jogosultságokat, majd 
csoportokba rendezi és osztályozza őket. Jogosultsági alap- 
profilokat hoz létre, hogy azonosítsa a magas kockázatú 
jogosultságokat.

Dashboard-ok és jelentések
Azonnali áttekintést biztosítanak a törvényi megfelelést és 
működést segítő dashboard-ok, és a felhasználói jogosult- 
ságokról, hozzáférésekről és auditokról készült jelentések, annak 
érdekében, hogy jobban priorizálhatók legyenek az IT csapat, az 
üzleti felhasználók és az auditorok feladatai.

Felhasználói kockázati profilok
A kiadott jogosultságokat a kockázatosztályozás szabályaival 
összevetve azonosítja a magas kockázatú felhasználói fiókokat. 
A felhasználó kockázati besorolásában történő változás riasztást 
generál, amely tovább küldhető üzleti jóváhagyásra.

Jogosultság-használat elemzés
Felismeri az “alvó hozzáférést” és szabályozási és/vagy 
helyreállítási javaslatokat ad.

Hozzáférések összehasonlítása és peer 
group elemzés
A felhasználókat és a felhasználói csoportokat összehasonlítja a 
szervezetben – vagy akár több szervezeten belül is – hogy 
megállapítsa, kik azok, akik hasonló jogosultságokkal rendel- 
keznek, és megjelöli a különbségeket, hogy lehetővé tegye a 
jogosultságokhoz kapcsolódó problémák megoldását.
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• Egy felhasználó valóban használja-e az összes jogosultságát

• A kiadott jogosultságok megfelelnek-e az adott felhasználó szerepének

• Egy privilegizált jogosultságú felhasz- nálónak szüksége van-e egyáltalán ilyen jogosultságokra 

• Egy adott felhasználó jogosultságai milyenek a kollégáihoz, vagy a cég többi dolgozójához képest

• Miért került egy felhasználó alacsonyabbról magasabb kockázati szintre

Döntés-támogató 
információk, amelyek 
megmutatják, hogy

distro.balasys.eu


