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Miről lesz szó...

• Központi jogosutlságkezelő rendszer 
bevezetésének sikerkritériumai, az ötlet 
felmerülésétől a sikeres megvalósulásig.

• Egy hazai nagyvállalati példa tapasztalatai.
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Miért gondolkozunk egyáltalán központi 
jogosultság kezelésben?

Business Drivers

•Egységes ügyfél 
nézet

•Beszállítói 
kapcsolattartás

•Hatékonyabb 
együttműködés

•Egységes 
biztonsági 
irányelv

•Azonnali 
jogosultság 
kezelés

•Egységes 
identitás adatok

•Többszörös 
adminisztráció 
elkerülése

•HelpDesk 
tehermentesítése

•Zero-day-start

•Személyre szabott 
szolgáltatások

•Átfogó 
felhasználó nézet

•Self-service

•Federation

•Single Sign-On

•Szerepkör alapú 
hozzáférés

•Adatvédelem

•Jogosultság 
igénylési 
munkafolyamat

•Valós idejű 
követés 

Üzletmenet 
támogatása

Biztonság Költségcsökkentés 
& Hatékonyság

MegfelelőségSzolgáltatási 
szint növelés
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Projekt indítás előtt tisztázandó 
kérdések....

Tipikus akadályok
• Szervezeten belül ki (lesz) a gazdája a projektnek?

• Költségek

• Business Case

• Elvárások állítása és kezelése

• Priorizálás

• Irányítás; Célok, szabályozások, eredmények, határidők kijelölése

• Architektúra; Tervezzünk a jövőre és a megjósolhatatlannra

• Vállalati politikai ellenállás

• Outsourcing

• Projekt indítás, kiválasztás

• Projekt vezetés és változás követés
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Pár javaslat a sikeres induláshoz
• Ne várjuk, hogy a CIO “eladja” a projektet mint IT projekt, keressünk milyen 

üzleti problémára megoldás a rendszer

• Egyszerűsítsük a problémát a végletekig

• Keressük a mozgató rugókat (személyek, projektek, célok)

• Megfogható és elérhető célok kitűzése, nem megváltani, jobbá tenni kell a 
világot

• Rendszeres és egyértelmű kommunikáció a sponzorokkal

• Kulcsszereplők azonosítása és motiválása

• Építsünk a tapasztalatra

• Távoli célok figyelembe vételével tervezett architektúra

• Tiszta eredmények, azonosítsuk mi nem cél

• Ne feltételezzük, hogy mindenki érti a teljes célt

• Szigorú ütemezés: Timebox PM

Projekt indítás előtt tisztázandó kérdések....
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Mint az életben, ebben is kulcsfontosságú
• Ismereteket két forrásból szerezhetünk: a tapasztalatból vagy az elme 

működése révén...

• Komplex feladat, összetett csapat kompetencia

• Szereplők:

– Üzleti tanácsadó: társ a projekt indításban, kiválasztásban

– Szervező, elemző: társ a projekt definícióban, a környezet kialakításában

– Technológia partner: fontos a dicső múlt, a csillogó jelen, és a 
perspektivikus jövőkép

– Implementációs partner: a megvalósítás segítője

– Támogató partner: aki a működésben társ

• Készüljünk tartós együttlétre, a válás költséges mulatság 

Társválasztás...
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A Novell iparágvezető jogosultság-
kezelő megoldásai

• A Novell személyazonosság- és 
jogosultságkezelési megoldásának vezető 
pozíciója

» Gartner:  a Novell a terület egyik 
vezető szállítója (2008. 
augusztus)

» Burton: Novell = IDM 
Powerhouse (2008. július)
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A Novell Identity Manager megoldása

•

– Az iparági előírások hatékony betartása

– Alacsonyabb adminisztrációs és helpdesk költségek

– Biztonsági kockázatok csökkentése

– Adminisztrációs folyamatok automatizálása

– Jelszavak szinkronizálása, jelszóirányelvek létrehozása és 
betartatása

– Költségek és bonyolultság csökkentése

– Jelentések a nem megfelelő elérésekről

– Személyazonosság-felügyeleti tevékenységek naplózása

A Novell Identity Manager előnyei
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A Novell stabil hazai piacvezető pozíciója

•

– Ügyfelek
– A Magyar Telekom a Novell Identity Manager megoldását 

választotta a több mint 10.000  munkavállaló által használt 
rendszerben

– Országos Rendőr-főkapitányság
– Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala 

(Magyar Bíróságok) 

– Kedvezményes migráció 
– HP - Novell kizárólagos szövetségének keretében a HP 

Identity Center felhasználói egyszerűen térhetnek át a Novell 
személyazonosság-kezelési és biztonságfelügyeleti 
megoldásaira

A Novell hazai piaci pozícióját erősítő tényezők



Esettanulmány



 2007 nyarán döntés a Magyar Telekom (T-Com/T-
Systems, T-Mobile, T-Online és Emitel) informatikai 
integrációjáról

 Transzformációs Program az új szervezet és m ködési ű
mód kialakítására

 IT egységesítési feladatok
 bels  IT hálózatok integrációjaő
 közös levelez  rendszerő
 egységes desktop környezet

 AD egységesítés

 IT szolgáltatás menedzsment egységesítés

 egységes jogosultságkezelés

 stb.

Magyar Telekom – Egy Vállalat 
Integráció



 4 különböz  jogosultságkezel  rendszerő ő

 4 különböz  technológiaő

 4 különböz  jogosultság igénylési folyamatő

 Az integráció nem oldható meg megfelel  szintenő

 2008. január 1-t l vegyes szervezetek, tömeges ő
költözések 

 A régi jogosultságkezelési megoldásokkal ez 
menedzselhetetlen

Egységes jogosultságkezelés
El zményekő



 RFI – 2007 július-augusztus

 RFP, PoC – 2007 szeptember

 Eredmény: Novell Identity Manager

IAM projekt
El készítéső



1. fázis – egységes jogosultságkezel  rendszerő

 Rendszertervezés – 2007. október 

 Folyamattervezés – 2007. november

 Implementáció – 2007. november-december

 Éles üzem – 2008. január 1. 

2. fázis – folyamatok egységesítése, régi rendszerek 
kiváltása

3. fázis – jogosultság menedzsment automatizálás

IAM projekt
Ütemezés



 Id hiányő
 hasonló projektek kb. 1 évig tartanak, nekünk 3 hónapunk volt 
 felgyorsított tervezés
 feszített tempójú implementáció
 korlátozott tesztelés

 Teljeskör  bevezetés minden felhasználóra és minden ű
rendszerre 
    egy id benő

 A régi rendszerek egyidej  üzemeltetéseű

 Az indulás napján teljes szervezeti átalakulás

 Az induláskor tömegesen járnak le jogosultságok

 Nincs megfelel  B tervő

IAM projekt
Kihívások



A Novell IAM rendszer kapacitás 
adatai: 

 10 000+ felhasználó

 300 IT+ rendszer

 14 000+ igényelhet  ő
jogosultság

 150 000+ nyilvántartott 
jogosultság

 14 000+ igénylés havonta

IAM projekt
Eredmények

2008. január 1-én éles üzembe állt az új 
jogosultságkezel  rendszerő

Felhasználó név Jelszó



IAM projekt
Roadmap

2008 20092007

121110 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. fázis

továbbfejlesztés

Folyamatok egységesítése

Architektúra konszolidáció

Jogosultság adminisztráció automatizálás



Felhasználó név Jelszó
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