Access Rights Management. Only much Smarter.

ZARZĄDZANIE PRAWAMI DOSTĘPU
Z 8MAN

Zarządzanie prawami dostępu
Zarządzanie prawami dostępu zapobiega nieautoryzowanemu dostępowi do poufnych danych firmowych
i optymalizuje procesy związane z bezpieczeństwem w całej organizacji.

ANALIZA UPRAWNIEŃ
Aby skutecznie odpowiedzieć na zagrożenia bezpieczeństwa, najpierw trzeba mieć ich świadomość.
8MAN analizuje strukturę uprawnień w organizacji i jasno określa, kto ma dostęp do jakich zasobów.
W ramach jednego, intuicyjnego interfejsu wyraźnie widać wszystkie prawa dostępu do serwerów plików,
SharePoint, Exchange i vSphere, w tym wszystkich członków grupy Active Directory. Te informacje dają
możliwość działania i zapobiegania krytycznym naruszeniom bezpieczeństwa w organizacji.
8MAN oddaje kontrolę z powrotem w twoje ręce. Jedno kliknięcie w widok zasobów pokazuje aktualną
sytuację w zakresie praw dostępu, w tym wszystkich pracowników i prawa, które zostały im przydzielone.

DOKUMENTACJA I RAPORTOWANIE
8MAN tworzy niezbędne raporty. Audytorzy będą pod wrażeniem, jeśli będziesz mógł im zaprezentować
prawa dostępu każdego pracownika na jednym ekranie i to za pomocą jednego kliknięcia. Prezesi odczują
ulgę, gdy dowiedzą się, kto dokładnie może uzyskać dostęp do folderu “Umowy o pracę”. Nasze raporty
są bardzo intuicyjne, można je łatwo konfigurować zaledwie kilkoma kliknięciami, a także automatycznie
planować i wysyłać do wyznaczonych osób. Aby utworzyć raport, trzeba wykonać tylko dwa proste kroki:
zdefiniować zasoby, które należy przeanalizować oraz podać, w jakim formacie raport ma zostać wygenerowany.

MONITOROWANIE BEZPIECZEŃSTWA
Zarówno jeśli chodzi o środowisko Active Directory, jak i serwerów plików, pracownicy wprowadzają
zmiany praktycznie nieustannie. Bez kompleksowego monitoringu ryzyko naruszenia lub utraty danych
wrażliwych, znacznie wzrasta.
Nasze rozszerzenia 8MATE: AD Logga (dla Active Directory) oraz FS Logga (dla serwerów plików) gwarantują
wychwycenie wszystkich incydentów związanych z bezpieczeństwem w całej sieci firmowej. Pozwala to
zrozumieć i udokumentować, jakie zmiany zostały wprowadzone, do których plików uzyskano dostęp
i kto go uzyskał. Zrozumienie wzorców zachowań i dostępu w całej sieci firmowej umożliwia optymalizację
procesów i opracowanie wytycznych w zakresie najlepszych praktyk, pozwalając na dalsze zmniejszenie
najpoważniejszych zagrożeń bezpieczeństwa.

OPTYMALIZACJA RÓL I PROCESÓW
Właściciele danych odgrywają kluczową rolę w filozofii bezpieczeństwa 8MAN. To oni na co dzień tworzą
i wykorzystują dane. Z kolei administratorzy są często nieodpowiednio przygotowani, aby zrozumieć które
dokumenty zawierają informacje wrażliwe. Wprowadzenie opartych na rolach koncepcji przydzielania
i analizy uprawnień zwiększy świadomość zagadnień bezpieczeństwa w całej organizacji.
Konkretnie, trzeba odtworzyć schemat organizacyjny firmy i objąć nim wszystkie działy. Następnie trzeba
przypisać pracowników do każdego z właścicieli danych. Właściciele danych analizują lub przydzielają prawa dostępu swoich pracowników do zasobów. Dzięki dodatkowemu modułowi 8MATE GrantMA pracownik
może zamówić nowe prawa dostępu za pośrednictwem portalu internetowego. Następnie właściciel
danych podejmuje decyzję o zatwierdzeniu w ramach danego przepływu pracy, który można dowolnie
zdefiniować.

NADAWANIE UPRAWNIEŃ UŻYTKOWNIKOM
Tworzenie nowych użytkowników zajmuje zaledwie kilka sekund dzięki szablonom dla poszczególnych
ról. Generowanie użytkowników jest znormalizowane i zgodne z rolami występującymi w firmie. Jednocześnie przydzielane są również prawa dostępu dla serwerów plików, witryn SharePoint, Exchange
i serwerów wirtualnych określonych w grupach Active Directory.
Szablony oparte na rolach umożliwiają tworzenie nowych użytkowników w ciągu kilku sekund, i to
zgodnie ze standardowymi procedurami najlepszych praktyk. Jednoczesne konfigurowanie kont e-mail
oznacza oszczędność czasu przy przyjmowaniu nowego pracownika do organizacji. Wszystkie zdarzenia mogą być planowane i automatycznie odwoływane, dzięki czemu masz pewność, że uprawnienia
projektowe będą przydzielane tylko tymczasowo. 8MAN umożliwia właścicielom danych i pracownikom
wsparcia technicznego odgrywanie znaczącej roli w procesie przydzielania praw dostępu, bez konieczności posiadania przez nich pełnych praw administratora.
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