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NetlQ Identity Tracking 
for Identity Manager

A mai informatikai  környezetben létfontosságú,  hogy tudjuk, ki 

mihez  rendelkezik  hozzáféréssel.  A  megfelelőségi 

követelmények,  a  szabályozási  elvárások  és  a  biztonsági 

házirendek  mind  részletes  nyilvántartást  igényelnek.  Azonban 

annak ismerete, hogy ki mihez rendelkezik hozzáféréssel, csak 

egyetlen  részlet.  Ugyanilyen  fontos  tudni  –  valós  időben  és 

visszamenőleg egyaránt –, hogy a felhasználók mire használják 

a  jogosultságukat.  A  figyelmetlenségből  engedélyezett,  nem 

megfelelő, rosszindulatú vagy helytelen hozzáférés nagymértékű 

büntetésekhez,  sikertelen  auditokhoz  vagy  a  vállalat  üzleti 

hírnevét érintő súlyos károkhoz vezethet. 

NetIQ megoldások

 Személyazonosság és hozzáférés-
felügyelet

Termékek

 NetIQ Identity Tracking for Identity 
Manager

A NetlQ Identity Tracking for Identity  
Manager  biztosítja  a  felhasználói  
tevékenységek  megfigyelését,  az 
ezekhez  kapcsolódó  riportok  
elkészítését,  valamint a valós idejű  
riasztást,  illetve  beavatkozást  
azokon a rendszereken, amelyek az  
Identity  Manager  használatával  
kezelik a hozzáféréseket. 

Áttekintés
A  NetIQ  Identity  Tracking  for  Identity 
Manager  az  Identity  Manager  jogosult-
ságkezelő  és  erőforrás-kiosztási  képes-
ségeit egy valós idejű monitorozó megol-
dással  és  egy  korrelációs  motorral 
egészíti  ki,  ezáltal  teljes  képet  biztosít 
arról, hogy ki mihez rendelkezik hozzáfé-
réssel,  illetve  hogy  mire  használják  a 
felhasználók ezeket a hozzáféréseket. A 
felhasználói tevékenység megfigyelésére 
és az esetleges beavatkozásra szolgáló 
megoldás  minden  olyan  rendszeren 
működik,  amelyen  az  Identity  Manager 
kezeli  a  hozzáféréseket,  így  jelentősen 
csökkenthető a vállalatának kárt  okozó, 
nem megfelelő (rosszindulatú vagy vélet-
len) hozzáférés kockázata. 

A  NetIQ  Identity  Tracking  for  Identity 
Manager az Identity Manager termékhez 
kapcsolódik,  és  átláthatóvá  teszi,  hogy 
mire használják a felhasználók a hozzá-
férésüket.  Az  Identity  Tracking  for 
Identity  Manager  korrelációs  motor 
hatékony  csatolók  és  adatgyűjtők 
használatával  minden  felhasználói 
tevékenységet  megfigyel  az  olyan 
rendszereken,  amelyek  az  Identity 
Manager termékkel kezelik a hozzáféré-
seket. 

A megfigyelés mellett ki is értékeli ezeket 
a  tevékenységeket  az  érvényben  lévő 
házirendek  szempontjából,  és  ha  nem 
megfelelő  vagy  gyanús  eseményeket 
észlel,  valós  idejű  értesítéseket  tud 
küldeni  és automatikus műveleteket tud 
végrehajtani,  mielőtt  ez a nem engedé-
lyezett  tevékenység  súlyos  károkat 
okozhatna  a  vállalatnak  vagy  üzleti 
hírnevének. Mivel valamennyi hozzáféré-
si  napló  az  Identity  Manager  személy-
azonossági  információihoz  kapcsolódik, 
pontos képet kap arról, ki hajtotta végre 
a  megfelelőséget  sértő  vagy  gyanús 
tevékenységet,  és  megteheti  a  szüksé-
ges lépéseket a hiba javítása érdekében.

A  személyazonossági  információk, 
valamint  a  valós  idejű  megfigyelés  és 
bevatkozás  integrálásával  a  NetIQ 
Identity  Tracking  for  Identity  Manager 
lehetővé  teszi  az  összes  felhasználói 
tevékenység  pontos  megfigyelését, 
csökkentve  ezáltal  a  nem  megfelelő, 
rosszindulatú  vagy helytelen  viselkedés 
okozta sikertelen auditok,  súlyos bünte-
tések,  illetve  a  vállalati  adatok  és 
rendszerek sérülésének kockázatát. 



A NetIQ Identity Tracking for Identity Manager az Identity 
Manager jogosultságkezelő és erőforrás-kiosztási képességeit 

egy valós idejű monitorozó megoldással és egy korrelációs 
motorral egészíti ki, ezáltal teljes képet biztosít arról, hogy ki 

mihez rendelkezik hozzáféréssel, illetve hogy mire használják 
a felhasználók ezeket a hozzáféréseket.
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Képességek
 Felhasználói  tevékenység  megfi-

gyelése – Megfigyeli a nem megfe-
lelő  vagy  gyanús  felhasználói 
tevékenységeket azokon a rendsze-
reken,  amelyekben  az  Identity 
Manager kezeli a hozzáféréseket. 

 Valós  idejű  beavatkozás  –  Nem 
engedélyezett  hozzáférés észlelése 
esetén automatikusan végrehajtja a 
házirendnek megfelelő műveleteket, 
pl.  visszavonja  a  nem  megfelelő 
jogosultságokat. 

 A  biztonsági  események  ponto-
sabb  kiértékelése  a  személyazo-
nosság  információk  felhasználá-
sával  – A naplóállományokban talált 
adatokat  az  Identity  Manager 
termékben használt személyazonos-
ság adatok alapján értelmezi és így 
pontosan megtudhatja, hogy tényle-
gesen ki, mikor és milyen tevékeny-
séget végzett. 

 Irányelvek  és  megfelelőség 
érvényesítése  –  Automatikusan 
érvényesítheti  az irányelveket  és  a 
megfelelőségi  követelményeket, 
valamint  leállítja  a  potenciálisan 
veszélyes  tevékenységeket,  mielőtt 
kárt okozhatnának. 

Jellemzők
 Valós idejű megfigyelési és javítá-

si  alrendszer –  Az  iparágban 
elismert  technológiát  alkalmazó 
NetIQ  Identity  Tracking  for  Identity 
Manager valós időben figyeli meg a 
kezelt rendszerek összes felhaszná-
lói tevékenységét. 

 Mellékelt csatolók és adatgyűjtők 
–  A  NetIQ  Identity  Tracking  for 
Identity Manager számos csatolót és 
adatgyűjtőt  tartalmaz a leggyakrab-
ban kezelt rendszerekhez, emellett a 
harmadik  féltől  származó  csatolók-
kal és adatgyűjtőkkel való bővítést is 
lehetővé teszi.

 Átfogó jelentéskészítés – A NetIQ 
Identity  Tracking  for  Identity 
Manager  kihasználja  az  Identity 
Manager  hatékony jelentéskészítési 
szolgáltatásait, ezáltal lehetővé teszi 
átfogó  jelentések  készítését, 
amelyek  az  auditokon  felmerülő 
legnehezebb kérdésekre is képesek 
választ adni. 

Fő megkülönböztető jegyek 
 Valós  idejű  bevatkozás –  Egyes 

rendszerek  csak  a  felhasználói 
tevékenységek  megfigyelésére  és 
jelentéskészítésre képesek. A NetIQ 
Identity  Tracking  for  Identity 
Manager lehetővé teszi a felhaszná-
lói hozzáférések automatizált,  valós 
idejű, házirendalapú javítását, a nem 
megfelelő jogosultságok visszavoná-
sát. 

 Személyazonosság-kezelési 
események –  Egyes  rendszerek 
képesek  a  tevékenységek  valós 
idejű  megfigyelésére  és  javítására, 
de  nem  tuják  a  felhasználói 
személyazonosságokhoz  kötni  az 
egyes  tevékenységeket.  A  NetIQ 
Identity  Tracking  for  Identity 
Manager  jelentésekben  felhasznál-
ható információt szolgáltat a szabá-
lyokat megsértő személyről. 

Keresse meg helyi megoldásszállítóját, 
vagy vegye fel a kapcsolatot a NetIQ 
magyarországi képviseleti irodájával az 
alábbi elérhetőségek valamelyikén:

MOM Park, SAS torony

1124 Budapest, Csörsz u. 45.

Tel: +36 (1) 489-4600

Fax: +36 (1) 489-4601
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