
One Identity
Cloud Access Manager
Biztonságos és egységes hozzáférés

a webes alkalmazásokhoz



Egyszerű, biztonságos hozzáférés az 
onpremise és felhőalapú alkalmazá- 
sokhoz

Elégedettebb és produktívabb fel- 
használók

Számos alkalmazás és hozzáférési mód 
biztonságos kezelése az IT számára

További biztonsági réteg a többfaktoros 
hitelesítés révén

Költségtakarékosság a just-in-time 
provisioning segítségével (Salesforce, 
Google Apps és Office 365)

Könnyű adminisztráció a varázsló alapú 
webes interfésszel

Az OAuth 2.0 és az OpenID Connect 
szabványok teljes kihasználása

Régen, amikor a cégek minden felhasználója és alkalmazása 
helyben (on-premise) volt, a hozzáférés-kezelés is egyszerű volt. 
Ma viszont, az alkalmazottak, partnerek és a vevők a világ bármely 
pontjáról, egyre több és sokfélébb eszközről szeretnék elérni az 
alkalmazásokat. És nem csak a saját fejlesztésű vagy belső 
alkalmazásokhoz kell hozzáférést biztosítani, hanem a felhő 
alapúakhoz is, mint a Salesforce, a Google Apps, vagy az Office 
365. Mindeközben a biztonsági követelmények is legalább olyan 
ütemben nőnek, mint ahogyan a felhasználók elvárásai a zökkenő-
mentes hozzáféréssel szemben.

Az IT feladata, hogy hatékony hozzáférést nyújtson mindenhez, 
amihez a felhasználók kívánják – miközben biztosítania kell, hogy 
minden hozzáférés a szabályozói és biztonsági előírásoknak is 
megfeleljen. Az Ön szervezetének is szüksége lehet arra, hogy 
minden hozzáférést – függetlenül a felhasználó jogosultsági 
szintjétől, helyétől vagy az alkalmazás típusától – egyetlen közös 
biztonsági és menedzsment rendszer alá vonjon.

A One Identity Cloud Access Manager termékével Ön egyszerre 
elégítheti ki a felhasználó hozzáférési igényeit a böngésző alapú 
belső erőforrásokhoz, az egyedi mobilalkalmazásokhoz, és a felhő 
alapú webes alkalmazásokhoz, miközben javítja az IT hatéko-
nyságát, és növeli a biztonságot. A Cloud Access Manager 
alkalmazások és hozzáférési módok széles köréhez biztosít single 
sign-on-t (SSO), kontextus alapú (adaptív) biztonságot, föderatív 
azonosítást, „just-in-time” cloud provisioning-et, engedélyezést 
és auditálást.  

Rendszerkövetelmények:
A rendszerkövetelmények részletes listájához kérjük, látogassa 
meg a oneidentity.com/cloud-access-manager weboldalt.

ONE IDENTITY DISTRIBUTOR

„A Cloud Access Manager egységes bejelentkezési 
élményt ad a saját fejlesztésű, böngésző alapú 
alkalmazásokhoz, a webes alkalmazásokhoz, 
valamint az OpenID Connect mobil és SaaS 
applikációkhoz egyaránt. „

distro.balasys.eu



ELŐNYÖK

ONE IDENTITY DISTRIBUTOR

Központi hitelesítés és SSO 
Lépjen túl a dedikált, alkalmazás-központú címtárakon – és a 
velük járó adminisztratív terheken – és kapcsoljon össze több 
címtárat és alkalmazást egyetlen központosított hitelesítő 
rendszerbe! Így egyetlen bejelentkezés is elegendő egy olyan 
munkamenet létrehozására, amely képes több webes 
alkalmazást is magába foglalni, legyenek ezek helyi, vagy SaaS 
megoldások, vagy akár az Ön egyedi mobilalkalmazásai. Az 
alkalmazásokat számos technológia segítségével lehet 
integrálni, ilyen például a credential injection, a HTTP headerek, 
a SAML biztonsági tokenek, vagy az OAuth-alapú bejelent-
kezések az olyan közösségi hálókba, mint a Google, a Microsoft 
Live ID, a Facebook vagy a Twitter. Robosztus, szabály alapú 
motorjának köszönhetően a Cloud Access Manager képes a 
felhasználókról további adatokat is szolgáltatni, lehetővé téve a 
finomhangolt hozzáférés-vezérlést. 

Kontextus-alapú biztonság
A Cloud Access Manager Security Analytics Engine 
(SAE) motorja figyelembe veszi az események kontextusát 
is, azaz, hogy ki, mikor, hol, és mihez fért hozzá az Ön hálózatán. 
A SAE több forrásból is gyűjt információt, hogy kontextust 
nyújtson a hozzáférési döntésekhez és ezek érvényesítéséhez. 
Az SAE-ból hozzáférhető kontextus információk:

• A használt böngésző típusa – Visszamenőleges böngésző- 
használati elemzéssel, amely külön figyeli a szokatlan 
felhasználói viselkedést.

• Geo-lokációs séma – Érzékeli, ha szokatlan helyről történik a 
hozzáférés.

• Konkrét geo-lokáció – Megakadályozza, hogy olyan helyről 
csatlakozzanak, ahonnan rosszindulatú tevékenység 
várható.

• Csoporttagság.

• Sikertelen bejelentkezési kísérletek, visszamenőleg is.

• Idő – Érzékeli azokat a hozzáférési eseményeket, amelyek a 
normális felhasználói sémáktól eltérnek.

• Black- és whitelisting – A tiltott, és engedélyezett hálózati 
címek listája.

Felhő hozzáférés-kiosztás (provisioning)
A felhő alapú alkalmazások (pl. Google Apps, Salesforce.com, 
vagy Office 365) föderatív, single sign-on alapú eléréséhez a 
felhasználói fiókokat a felhő alkalmazás szintjén kell biztosítani. 
A nagyobb IT-hatékonyság érdekében a Cloud Access Manager 
egyetlen eszközbe központosítja a hozzáférés-kiosztási és SSO 
funkciókat. A just-in-time hozzáférés kiosztás költséget takarít 
meg, mivel csak akkor aktiválja a licenszt, amikor az alkalma- 
záshoz hozzáférnek.

Föderatív személyazonosság
Tegyen lehetővé olyan hozzáféréseket is, amelyek a hálózat 
határvonalain átnyúlnak – mint például a felhő alapú 
alkalmazások, a heterogén platformok vagy az extranetek – 
mindezt felesleges jelszavak nélkül! A Cloud Access Manager 
claim-ek hozzárendelhetők a SharePoint erőforrásokhoz is. A 
föderatív személyazonosság-kezelést szolgáltatói szerepkör-
ben is támogatjuk, ami nagyban megkönnyíti a felhasználók 
hozzáférését a webes alkalmazásokhoz, függetlenül attól, hogy 
a felhasználó, vagy az alkalmazás hol található. 
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Tudjon meg többet a balasys.hu weboldalon.

„Teljesítse a felhasználók igé- 
nyét a belső és felhő-alapú 
alkalmazásokhoz való egyszerű 
hozzáférésre vonatkozóan úgy, 
hogy közben növeli a bizton- 
ságot és az IT hatékonyságát.” 

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. 

Munkakörnyezet konszolidáció és távoli 
hozzáférés
A Cloud Acces Manager testreszabásával Ön leegyszerűsítheti 
felhasználói számára a munkájukhoz szükséges összes 
alkalmazás egy helyen való elérését a Cloud Access Manager 
Application Portal-ján. A felhasználók egy könnyen érthető, 
szerepkör alapú linkgyűjteményt kapnak azokhoz az alkal- 
mazásokhoz, amelyeknek felhasználására jogosultak. A Cloud 
Access Manager proxy-ján keresztül a felhasználók bármely 
alkalmazáshoz hozzáférhetnek egy böngészőn keresztül.

Hozzáférés auditálás
A Cloud Access Manager lehetővé teszi a biztonsági szakemberek 
számára, hogy kihasználják központosított hitelesítő és 
hozzáférés-kezelő képességeit az auditáláshoz vagy jelentés- 
készítéshez, megfelelési, forenzikus vizsgálati vagy akár jogi 
célokra egyaránt. A Cloud Access Manager által támogatott 
bejelentkezési típusok:

• HTTP header

• WS federation/trust

• SAML

• Form fill

• OpenID Connect

• OAuth

Többfaktoros hitelesítés (MFA)
A Cloud Access Manager támogatja a többfaktoros hitelesítést, 
mind elsődleges, mind kiegészítő hitelesítési megoldásként. 
A többfaktoros hitelesítést a Security Analytics Engine által 
generált kockázati pontszámok alapján is kikényszerítheti. 
A többfaktoros hitelesítési lehetőségek között megtalálható a 
One Identity helyi- és SaaS MFA változata is.

Szabály alapú hozzáférés-kezelés
Felejtse el az inkonzisztens, ad-hoc biztonsági megoldásokat, és 
gondoskodjon róla, hogy a felhasználók csak azokhoz az erőfor-
rásokhoz férjenek hozzá, amelyekre az IT által megszabott 
szerepük feljogosítja őket. A szerepköröket és a szerepköri 
tagságot dinamikusan rendelheti hozzá a felhasználókhoz külön-
böző, valós-időben kiértékelt jogosultsági szabályok alapján. 
A szabály alapú hozzáférés-kezelés akár alkalmazás-modul 
szintig is meghatározható, így lehetővé válik a finomhangolt 
jogosultság engedélyezés.
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