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IDM kiegészítő megoldások

Kiegészítő termékek a Novell Identity Manager portfólióhoz:

– Novell Designer – az implementáció eszköze

– Novell Analyzer – adattisztítás eszköze

– Access Governance Suite – szerepkör bányászat

Amiről a bárányok hallgatnak ...
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Rendszerek felmérése

Üzleti folyamatok felmérése

Adatelemzés/tisztítás

Modellezés

Architektúra kialakítása

Irányelv fejlesztés

Tesztelés

Éles indítás

Dokumentálás
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Adatminőség fenntartása

Identity Management eszközök

Identity
Manager
eszközök
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Novell® Designer for Identity Manager
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Grafikus eszközök a rendszer 
kialakításához
• rendszerparaméterezés
• “What if” modellezés
• dokumentálás
• Template alapú fejlesztés

Novell® Designer for Identity Manager
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Novell® Analyzer for Identity Manager

Rendszerek felmérése

Üzleti szabályok felmérése

Adatelemzés/tisztítás

Modellezés

Architektúra kialakítása

Irányelv fejlesztés

Tesztelés

Éles indítás

Dokumentálás
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Adatminőség fenntartása

Identity
Manager
Toolset

Analyzer

Analyzer
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Rossz adatból származó problémák

  Adathibák

– Hibás adat

– Rosszul formázott adat

– Hiányos adat

– Duplikátumok

– Hiányzó adat

– Nem egyező adat

– Séma nem tisztázott

– Ősfeltöltési nehézségek

– Asszociációk felépítése

  Problémák

– Rossz döntések

– Folyamatok hibás 
definiálása

– Biztonsági rések

– Megfelelőség hiánya

– Nem gazdaságos megoldás

– Magas erőforrásigény

– Információvesztés
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Analyzer/Enforcer
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Funkciók

Adatok online és offline begyűjtése

    REPORT     MONITOR

Az adatok állapotának meghatározása mintaillesztéssel, statisztikai 
módszerekkel

Adatok tisztítása (manuális, tömeges, automatikus, szkript alapú)

Egyediség vizsgálat

Adatforrások összegzése

Tisztított adatok visszatöltése

Az adatok folyamatos monitorozása (pl. reconciliation)
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Novell® Analyzer – Data Browsing
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Novell® Analyzer – Data Analysis



©  Novell, Inc.  All rights reserved.12

 

Szerepkör alapú felügyelet
Automatizálás
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Szerepkörök életciklusa

1 2 3
Szerepkörök életciklusának felügyelete
Novell® Access Governance Suite

Az eredmények
Ellenőriztetése a szakmai
gazdákkal

Access Certification

Minták keresése a kiosztott
jogosultságok között

Role Mining

Bányászati eredmények
alapján a szerepkörök
tervezése 

Role Modeling

Access Certification igazolja a modellezés helyességét
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Szerepkörök életciklusa
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Szerepkörök életciklusa

1 2 3
A modellezett szerepkörök alapján a jogosultságok
felügyelete

Az Identity Management
rendszerben szerepkör
alapon osztjuk a
jogosultságokat

Szerepkörösítés

Az eltéréseket kiegészítő
jogosultságokkal korrigáljuk

Kiegészítő jogosultságok
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Szerepkörök életciklusa
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Szerepkörök életciklusa

1 2 3
Használat monitoringja:
Novell® Sentinel™

A modellezés megis-
métlése a hozzáférés
csökkentése

Újra modellezés

A szerepkör használatának
vizsgálata

Vizsgálat

A szerepkör módosítása

Módosítás

Az életciklus felügyelet folyamat nem egyszeri audit...
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Szerepkörök életciklusa
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Szerepkörök életciklusa





Unpublished Work of Novell, Inc. All Rights Reserved.
This work is an unpublished work and contains confidential, proprietary, and trade secret information of Novell, Inc. 
Access to this work is restricted to Novell employees who have a need to know to perform tasks within the scope 
of their assignments.  No part of this work may be practiced, performed, copied, distributed, revised, modified, 
translated, abridged, condensed, expanded, collected, or adapted without the prior written consent of Novell, Inc.  
Any use or exploitation of this work without authorization could subject the perpetrator to criminal and civil liability.

General Disclaimer
This document is not to be construed as a promise by any participating company to develop, deliver, or market a 
product.  It is not a commitment to deliver any material, code, or functionality, and should not be relied upon in 
making purchasing decisions.  Novell, Inc. makes no representations or warranties with respect to the contents 
of this document, and specifically disclaims any express or implied warranties of merchantability or fitness for any 
particular purpose.  The development, release, and timing of features or functionality described for Novell products 
remains at the sole discretion of Novell.  Further, Novell, Inc. reserves the right to revise this document and to 
make changes to its content, at any time, without obligation to notify any person or entity of such revisions or 
changes. All Novell marks referenced in this presentation are trademarks or registered trademarks of Novell, Inc. 
in the United States and other countries.  All third-party trademarks are the property of their respective owners.


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15
	Slide 16
	Slide 17
	Slide 18
	Slide 19
	Logo
	Disclaimer Slide

