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ZJEDNODUŠTE
VÁŠ IDENTITY
MANAGEMENT
Forefront Identity Manager (FIM)
2010 R2 nabízí následující funkce
pro řešení složitostí identity
managementu:
• Samoobslužnou správu identit
pro uživatele
• Automatizovanou správu životního

Vytvoření společné identity
Společná identita je důležitým nástrojem pro zajištění příslušného přístupu
k ﬁremním informacím. Bez účinného způsobu zavádění a udržování
společné identity napříč složitými různorodými systémy vznikají zásadní
problémy. Mohou mezi nimi být vysoké náklady helpdesku na obnovu
hesel, snížení produktivity, když se uživatelé budou snažit získat přístup
k požadovaným zdrojům a vážné riziko pro podnikání kvůli nesplnění
interních a externích předpisů.
Forefront Identity Manager (FIM) 2010 R2 vám pomůže tyto problémy
vyřešit tím, že nabízí samoobslužnou správu identity pro uživatele,
automatizovanou správu životního cyklu identity uživatele napříč různorodými
platformami pro administrátory a pestrý rámec strategií pro uplatňování
ﬁremních bezpečnostních politik a možnosti podrobné kontroly.

cyklu identity uživatele a rolí
napříč různorodými platformami

Dejte lidem pravomoci

pro administrátory

Produktivita trpí a vaše náklady na informační technologie rostou, když
uživatelé musí volat helpdesk, aby vyřešili běžné problémy se správou
identity jako je např. obnovení hesla. FIM 2010 R2 poskytuje samoobslužný
portál a přináší možnosti vložené v běžných nástrojích Microsoft Ofﬁce,
takže uživatelé mají umožněn snadný přístup ke službám, které potřebují
přesně v okamžiku, kdy je potřebují. Pokud je uživatelům umožněno řešit
jednoduché problémy snadno a rychle, zlepší se produktivita uživatelů
a zvýší se jejich spokojenost.

• Pestrý rámec strategií
pro uplatnění ﬁremních
bezpečnostních politik
a možnosti podrobné kontroly

Samoobslužný portál. S portálem FIM 2010 R2 mohou administrátoři
deﬁnovat politiky, které uživatelům umožní, aby problémy s identitou
odstranili sami - aktualizací svých identit, správou skupin a obnovením hesel
napříč veškerými systémy v organizaci.

NOVINKY V R2
FIM 2010 R2 integruje
prostřednictvím sady
Microsoft BHOLD nové
funkce, které poskytují
kontrolu přístupu na
základě rolí a umožňují
administrátorům nepřetržitě
přezkoumávat přístupová
práva v celé organizaci.
Verze FIM 2010 R2 také
přináší vylepšenou možnost
samoobslužného obnovení
hesla a další zlepšení týkající
se výkonu, diagnostiky
a reportů.

SADA MICROSOFT
BHOLD
Sada Microsoft BHOLD rozšiřuje
Forefront Identity Manager o funkci
řízení identity a přístupu, která vám
pomůže uplatňovat ﬁremní politiku
pro kontrolu a řízení přístupu.
Tato funkce zahrnuje možnost
hloubkové správy rolí, ochranu
kumulace práv a správy oprávnění
k přístupu.

Snadno použitelné rozhraní. Rozhraní FIM 2010 R2 velmi usnadňuje
úkony jako je obnova PIN nebo hesla. Společné zkušenosti týkající
se správy uživatelů jsou integrovány do operačního systému Windows
a spolupracujících programů Microsoft Outlook a Microsoft SharePoint,
takže si uživatelé mohou snadno napřiklad přidat do skupiny jiné uživatele.

Zjednodušte správu životního cyklu identity
uživatele
Udržování identit - jejich poskytování, aktualizace a odebírání - může
být nesmírně složité a nákladné. Platí to zvláště tehdy, když vezmete v
úvahu vysoký stupeň integrace systému potřebný pro zajištění jiných
řešení, která by spolu pracovala na neslučitelných platformách. FIM 2010
R2 zjednodušuje správu životního cyklu identit uživatelů prostřednictvím
automatizovaných pracovních postupů a ﬁremních pravidel a nabízí snadnou
integraci s různorodými platformami.
Konsolidovaná podpora identit napříč platformami. FIM 2010 R2
nabízí automatizovaní poskytování a správu identit a skupin na základě
ﬁremní politiky. Správa a poskytování se realizují prostřednictvím pracovních
postupů. Tato automatizace napříč různorodými systémy snižuje náklady
na informační technologie a možnosti výskytu chyb.
Snadná rozšiřitelnost. FIM 2010 R2 se integruje s běžnými vývojářskými
nástroji, takže správci dokáží možnosti snadno rozšířit, pokud si podnikání
vyžádá nějakou změnu. Rozšíření FIM 2010 R2 tak, aby podporovalo
nové možnosti vývoje, je jednoduché a provádí se pomocí stávajících
nástrojů pro správu identit, prostřednictvím vývojových prostředí
Microsoft Visual Studio a .NET.
Zvyšte bezpečnost a míru dodržování předpisů
Pokud není správa identit automatizována, mohou být řízení, kontrola
přístupu a zajišťování ﬁremní politiky nejen nákladné a časově náročné,
ale mohou také vznikat chyby, které znamenají riziko pro organizaci. FIM
2010 R2 zvyšuje bezpečnost a míru splnění předpisů tím, že nabízí možnost
kontroly, možnost řízení přístupu na základě rolí a možnost hloubkového
zjišťování rolí.
Správa přístupu na základě rolí. FIM 2010 R2 umožňuje informačním
technologiím zjistit a zmapovat oprávnění k individuálním, přiřaditelným rolím
napříč mnohočetnými systémy.

FIM 2010 R2 poskytuje snadno
použitelný portál, kde si uživatelé
mohou spravovat své vlastní identity.

Více informací
o Forefront Identity Manager 2010 R2
a Microsoft BHOLD Suite najdete
na www.microsoft.com/ﬁm.

Centrálně uplatňovaná politika identit. FIM 2010 R2 automaticky
udržuje konzistenci informací o identitě a používání rolí uživatele napříč
podnikovými systémy identit. Informační technologie a auditoři získají
přehled nad jednotlivými uživateli a zdroji včetně lepší viditelnosti míry plnění
předpisů a stavu bezpečnosti systémů napříč organizací.
Hloubkové audity a reporty. Administrátoři mohou kontrolovat veškeré
činnosti a historické stavy každé události, etapy pracovního postupu,
doby jejich uskutečnění a veškerá související schválení a pořizovat zprávy
o těchto auditech pomocí běžných technologií, jako je Microsoft SQL
Server a Microsoft System Center.

www.autocont.cz
www.autocont.sk

