
1. Ábra:
A push hitelesítéssel egyszerű és 

biztonságos a bejelentkezés

One Identity
Starling Connect

Csökkentse a felhőalkalmazások IAM életciklusba és
governance folyamataiba való bekapcsolásának idejét

ELŐNYÖK

Egységesíti a helyben telepített, hibrid, 
és felhő alapú szolgáltatások szabályo- 
zását (governance)

Egyszerűsíti a hozzáférési szabályoknak 
való megfelelést

Felgyorsítja az alkalmazások üzembe 
helyezését és a felhasználói jogosult- 
ságkezelést (provisioning)



Tudjon meg többet a balasys.hu weboldalon.

ONE IDENTITY DISTRIBUTOR

Bevezetés
Gondoljon csak bele, milyen lenne, ha az Ön identity governance 
platformja képes lenne könnyedén kapcsolódni a legnépszerűbb 
SaaS alkalmazásokhoz. Képzelje el, hogy ez csupán néhány nap, 
vagy akár pár óra alatt megvalósulhat hetek vagy hónapok 
helyett! Létezik egy olyan világ, ahol Ön és partnerei egy szten-
derd protokoll alapján, könnyedén csatlakozhatnak ezekhez a 
rendszerekhez. 

A One Identity képes megvalósítani ezt az álmot! A Starling 
Connect lehetővé teszi vállalata számára a digitális átalakulást, 
azáltal, hogy egyszerű csatlakozást biztosít az Ön SaaS 
rendszereihez, mindezt a konzisztens API felületének, a gyors 
beüzemelésnek és a példátlanul könnyű használatának köszön-
hetően.

Manapság a vállalatoknak foglalkozniuk kell a gombamód 
szaporodó felhőalkalmazásaikkal. Míg ezek az alkalmazások 
kényelmes és rugalmas hozzáférést biztosítanak az alkalmazot-
tak és ügyfelek számára, addig az IT-, és üzleti vezetőket új 
biztonsági-, és szabályozási kihívások elé állítják.

Az egyszerűség és hatékonyság érdekében fontos, hogy a vállalat 
jogosultság- és hozzáférés-kezelési (IAM) megoldása teljes 
rálátást biztosítson a felhasználói jogosultságokra az összes 
rendszerben. Ezen felül az IAM megoldásnak lehetővé kell tennie, 
hogy a vezetők könnyen meghatározzák és kikényszerítsék a 
szabályozási irányelveket, legyenek azok helyben telepített, 
hibrid, vagy felhő alapúak. 

Vegye kezébe a felhő irányítását!
A Starling Connect egyszerű kapcsolódást biztosít a 
legnépszerűbb SaaS alkalmazásokhoz a System for Cross-Do-
main Identity Management (SCIM) rendszer segítségével. 
Kiterjeszti az identity governance képességeit és a felhasználói 
jogosultságinformációk kezelését a felhőalkalmazásokra is. A 
felhő alapú Starling Connect lecsökkenti az új felhőalkalmazások 
bevezetéséhez szükséges időt. A Starling Connect a One Identiy 
Manager-re vagy más IAM rendszerre épülve egységesíti a 
jogosultság szabályozást, kiterjeszti a hozzáférés-kezelést, és 
csökkenti a jogosultság kiosztáshoz szükséges időt, miközben 
biztosítja a szabályozóknak való megfelelést.

Főbb funkciók
Teljes egységesítés
Egységesíti a különböző forrásokból származó biztonsági 
szabályokat, így csökkenti a biztonsági kockázatokat. Hibrid 
modellben működik, miáltal kiterjeszti a jogosultságkezelést, és 
szinkronizálja a felhő alkalmazások felhasználóit, csoportjait (és a 
csoporttagságokat), valamint a konténereket egy standardizált 
SCIM v2.0 séma alapján.

Teljes összekapcsolás
Lecsökkenti a felhőalkalmazások IAM életciklusba és governance 
folyamatokba való bekapcsolásának idejét.

Teljes szabályozás
Valós idejű governance riportokat generál arról, hogy milyen 
erőforrások állnak rendelkezésre a környezetében (helyben 
telepített, hibrid vagy felhő), kinek van hozzáférése ezekhez, 
illetve mikor és miért adták meg, vagy vonták vissza az ezekhez 
való hozzáférést.

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. 
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