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Jogosultság ellenőrző megoldás, amely felgyorsítja a hozzáférések hitelesítésének folyamatát, csökkenti a
vállalati adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés kockázatát, és eleget tesz az auditorok igényeinek
Ön hatékonyan menedzseli, hogy ki
milyen adatokhoz férhet hozzá?

Annak érdekében, hogy a szervezetek eleget
tehessenek a jogosultságok szabályozására vonatkozó rendelkezéseknek, valamint képesek
legyenek kezelni a kockázatokat, ellenőrizniük,
elemezniük és kezelniük kell alkalmazottaik
hozzáférési jogait. Ha a felhasználók érzékeny
erőforrásokhoz való hozzáférésének kezelése
meghiúsul, a vállalat jelentős kockázattal számolhat az audit megállapítások, a csalás és az
adatokkal való visszaélés terén.
A hozzáférések felülvizsgálata és az újraminősítése nélkülözhetetlen egy átfogó jogosultság
kezelés megvalósítása esetén. A legfontosabb
kérdést mégis nehéz megválaszolni: ki milyen
adatokhoz férhet hozzá? A mobileszközök, a
felhőalapú számítástechnika, a közösségi média
és hasonló feltörekvő szolgáltatások, valamint a
munkaerő (beleértve a beszállítók, partnerek és
szolgáltatók növekvő számát is) változó tendenciáinak kombinációja arra készteti a szervezeteket, hogy olyan, hatékonyabb módszerek után
kutassanak a hozzáférési hitelesítések lebonyolításához, amelyekben egyszerűen részt tudnak
venni az adott szolgáltatásért felelős üzletági
(line of business - LOB) vezetők.

Áttekintés

A NetIQ® Access Review egy jogosultságszabályozási megoldás, amelynek segítségével
hatékony, a hozzáférést hitelesítő kampányokat
futtathat, valamint jogosultság ellenőrzéseket
hajthat végre a megfelelőségi tanúsítványoknak való megfelelés, és ezzel egy időben a
kockázatok proaktív módon történő csökkentése érdekében. A platform felváltja a rengeteg
hibalehetőséget rejtő, időigényes manuális
módszereket, amelyek a megfelelőségi szabályok megsértésének és a nem megfelelő jogosultságokból adódó kockázatoknak tehetik ki a
szervezetet.

NetIQ Access Review segítségével gyorsan
beazonosíthatja és visszavonhatja az olyan
erőforrásokhoz való hozzáférést, amelyekre
a felhasználóknak nincs szükségük – például
amikor egy felhasználó más beosztásba kerül a
vállalatnál, és ezzel véletlenül a kelleténél több
privilégiumra tesz szert. A NetIQ Access Review
egyetlen összevont nézetbe gyűjti össze a legkülönbözőbb rendszerek felhasználói jogosultságokkal kapcsolatos információit. Ezáltal az IT
könnyen értelmezhető jelentésekkel szolgálhat
az üzleti vezetőknek, hogy igazolhassák a dolgozó hozzáférési jogainak helytállóságát, valamint szükség esetén azonnali intézkedéseket
tehessenek a hozzáférés visszavonására.

Rendszerkövetelmények
A részletes termékleírásért és a rendszerkövetelményekért
látogasson el a következő oldalra: www.netiq.com/
products/access-review/technical-information/

Tegye teljessé az elhárítást, beleértve az
automatikus kéréskezeléshez alkalmazott
ServiceNow és Remedy alkalmazásokhoz
hasonló ügyfélszolgálati megoldásokkal
való integrálódást, valamint a NetIQ Identity
Manageren keresztül zajló automatizált
teljesítést is.

Gyűjtse össze és ellenőrizze vállalatának
hozzáférési adatait, beleértve a helyszíni
és a felhőalkalmazásokat is – így pontosan
átláthatja, ki milyen erőforrásokhoz fér hozzá.

Végezze ellenőrzéseit a kockázati értékelés
szerinti fontossági sorrendben, amely
az attribútum értékén, a csoporttagságon,
a menedzsmenttel való kapcsolatokon, az
alkalmazáson, az engedélyen, a költségeken,
a kockázaton és egyéb kritériumokon alapul –
így arra a területre koncentrálhat, ahol erre a
legnagyobb szükség van.

A hozzáférések hitelesítéseit olyan
kampányok segítségével végezze,
amelyek az automatikus emlékeztetők
és a folyamatfrissítések révén - melyek a
rendszergazdák esetleges problémáit is jelzik –
mindig az ütemterv szerint haladnak.

Készítsen jelentést a jogosultságszabályozásról
az auditjelentés megkönnyítése érdekében
és használja a jogosultságokat, a tanúsítási
folyamatok állapotát, a kéréseket és
jóváhagyásokat, valamint az irányelvek
megszegését is tartalmazó beépített riportokat!

Legfontosabb jellemzők

Támogassa a döntéshozatalt olyan
környezettel, amely lehetővé teszi az
üzleti vezetők számára, hogy tájékozottan
dönthessenek a felhasználói hozzáférést
illetően.
Határozza meg a szabálysértések
észlelésére és kezelésére vonatkozó
ellenőrzéseket (például SOD-szabálysértések,
árva fiókok), hogy csökkenthesse a kockázatot
és a leggyakoribb audit megállapítások
előfordulását.
Hozzon létre standard szerep – és
attribútum alapú modelleket a hozzáférési
hitelesítések, a hozzáférési kérelmek és
jóváhagyási folyamatok mennyiségének
és időtartamának csökkentéséhez. Ezáltal
az összes jogosultság helyett a kivételekre
összpontosíthat.

Legfontosabb megkülönböztető
jellemzők
Az eseményvezérelt változtatások valós
idejű kockázatcsökkentést tesznek
lehetővé. A legtöbb alternatív megoldás
csupán esetenként gyűjt be jogosultságokat, és
így félévenkénti vagy még ritkább ellenőrzsét
tesznek csak lehetővé. Ha az események jelzik,
a NetIQ Access Review adaptív tanúsítást
kérhet.
Integrálható a NetIQ Identity Manager
alkalmazással (ha szükséges), így
automatikusan, a manuális teljesítésekből
következő ellentmondások kiküszöbölésével
adhat meg vagy vonhat vissza hozzáférést .

A NetIQ Access Review alkalmazással kapcsolatos további
információkért látogasson el a következő oldalra:
www.netiq.com/products/access-review
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1. ábra A NetIQ Access Review lehetővé teszi a kockázat egyéni meghatározását az Ön irányelvei alapján.
Ez a kockázatértékelésben nyilvánul meg, amely döntéstámogatást biztosít az üzleti vezetők számára.
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2. ábra A NetIQ Access Review állapotjelentések, valamint az ellenőrzést végző személyek értesítése és igény szerinti
módosítása révén is támogatja az ellenőrzési folyamatokat.
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