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Nowe możliwości kontroli dostępu do informacji, aplikacji, 
systemów i zasobów IT w organizacji



Zabezpieczamy tożsamości, aplikacje i dane

Data

Applications

Identities
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Prezentator
Notatki do prezentacji
But has moved to a new level of complexity. Building off the chess comparison, imagine playing chess on a 3D board. You’ve now taken something that was straight forward and easy to understand and complicated it dramatically. Now you need to be aware that the game pieces can move to different levels. Executives are now dealing with this level of complexity everyday. [Click]Identities involves knowing who has access to what. [Click]Applications are a major focus of business and need to be managed and secured effectively. [Click]Data is at the heart of it all. Bad guys want it to exploit you. Enterprises have so much of it that its difficult to know how to manage and gain insight into which data is sensitive and which isn’t. You can see the complexity in looking at these three pieces together can be much more complex than you realize. [Click]
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Bezpieczeństwo, ryzyko i nadzór

Portfolio Micro Focus

DATA GOVERNANCE & PROTECTION

APPLICATION SECURITY

IDENTITY & ACCESS MANAGEMENT ENDPOINT SECURITY

SECURITY OPERATIONS

INFORMATION ARCHIVING

Prezentator
Notatki do prezentacji
As just pointed out, siloed tools cannot address these enterprise-level challenges. You require an end-to-end solution that starts with:[click] Addressing Data Security through:Data de-identification (encryption/tokenization)Key managementHardware-based trust assuranceMessaging security[click] Application SecurityStatic, Dynamic, & Runtime application security testingApplication security-as-a-service[click] Identity & AccessAdaptive Identity governanceAdaptive access managementAdaptive privileged users[click] Endpoint SecurityLifecycle managementPatching & containerizationApplication virtualizationMobile & server management[click] Security OperationsReal-time detectionWorkflow automationOpen source data ingestionHunt and investigation[click] Analytics & Machine Learning which [click] need to power your security technology to drive greater insights and decision making [click]



FORTIFY

Bezpieczeństwo 
potrafi być 
iluzoryczne



FORTIFY

Użytkownicy 
są kreatywni –
musimy 
monitorować 
i modyfikować 
zabezpieczenia



FORTIFY

Governance – Procesy,  struktury i narzędzia 
wprowadzone przez organizację w celu informowania, 
kierowania, zarządzania i monitorowania działań organizacji, 
prowadzących do osiągnięcia jej celów".

Compliance – zapewnienie zgodności 
działalności z regulacjami prawnymi, normami, bądź 
zestawami zaleceń. Celem compliance w organizacji jest 
zapewnienie zgodności działania z prawem, jak również 
z innymi dobrowolnie przyjętymi normami postępowania, 
w celu zapobiegania stratom finansowym lub utracie 
reputacji.

Micro Focus Identity 
Governance & Management
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Wykrywanie stanu początkowego
Stan bieżący użytkowników i ich uprawnień

Zebrana i skorelowana informacja o osobie i jej dostępach,  uprawnieniach w różnych systemach.

Dostarcza szczegółowe informacje 
pomocne w podejmowaniu decyzji.
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Ocena ryzyka

NetIQ Access Governance w unikalny sposób potrafi łączyć 
wymagania biznesowe z oceną ryzyka w ramach procesu 
dokonywania przeglądu uprawnień w celu zwiększenia zaufania co 
do podjętych decyzji i dostarczenia spójnych, dokładnych wyników dla 
audytorów
Co widzi przeglądający i certyfikujący 
• Powiązanie dostępów z tożsamością użytkownika 

(stanowiskiem, miejscem pracy itd.)
• Kto i do czego ma dostęp
• Jakie uprawnienia posiada
• Poziom ryzyka związany z uprawnieniami
• Kto jeszcze ma takie uprawnienia
• …



Porównanie 
dostępów 
podległych 
pracowników
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Porównanie dostępu członków zespołu 
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Zautomatyzowany przegląd i recertyfikacja
uprawnień użytkowników 
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Automatyzacja odbierania dostępu

Płynna integracja z systemem NetIQ Identity Manager zapewnia 
możliwość w pełni zautomatyzowanego odbierania uprawnień 
dostępu, co dla biznesu oznacza ograniczenie zagrożeń płynących 
z wewnątrz organizacji

Certyfikacja
dostępu

Prezentator
Notatki do prezentacji
Seamless integration with NetIQ Identity Manager delivers fully automated access revocation, so the business can reduce the risk of insider threats.Proactively reduce insider riskIntegration with event-driven lifecycle intelligence triggers quick, preventative risk reviewsAutomatically detect SOD violations and orphan accountsImmediate access revocation 
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Wnioskowanie o dostęp proste i łatwe 

Prosta i łatwa 
w obsłudze 
możliwość 
wnioskowania 
o dostęp

Prezentator
Notatki do prezentacji
Employees manage themselves (via self service)Supervisors manage employees by selecting access for themThe business governs access by reviewing who has access to whatThese activities must be easy to accomplish, intuitive – the touchpoints must must be clean and fast to useIf they are not, the business won’t use them.Let’s start with access request.  Our customers told us the biggest obstacle to access request is figuring out what access to request in the first place.  The list was simply too long.  It needs to be pared down – suggestions should be made.  These suggestions are controlled by analytics policies.  The request system already knows who you are – it simply matches the policies to narrow down what to show you. 



FORTIFY

Zarządzanie dostępem dla 
aplikacji webowych 
NetIQ Access Manager



Usługi i aplikacje WWW  wewnątrz  
organizacji

Usługi w chmurze

Partnerzy

Pracownicy, również 
kontraktowi

Klienci / 
obywatele 

Zapewnienie odpowiednich uprawnień dostępu
Single Sign-on z każdego miejsca

Access 
Manager

Prezentator
Notatki do prezentacji
Who, type of device, what app/service



 Kontrola, które z korporacyjnych aplikacji webowych będą  dostępne 
dla użytkowników z poziomu urządzeń mobilnych

 Trzymanie firmowych haseł poza urządzeniami mobilnymi
 Dostarczany jako apka na urządzenia mobilne

Access Manager i dostęp z urządzeń mobilnych



Określanie ryzyka przy kontroli dostępu 

Kto chce uzyskać dostęp?

Gdzie się teraz znajduje  (dom? praca?)

Gdzie zazwyczaj się znajduje?

Do czego usiłuje uzyskać dostęp?

Jakie ryzyko się z tym wiąże?

Kiedy należy przydzielić dostęp?

Do czego wcześniej próbował ostatnio uzyskać 
dostęp?

Czy odzwierciedla to dotychczasowe 
zachowania użytkownika?

Prezentator
Notatki do prezentacji
Does your access management strategy include the need to match the level of authentication to the risk to the business that it creates?  



Uwierzytelnianie oparte na szacowaniu ryzyka za 
pomocą Access Managera
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Prezentator
Notatki do prezentacji
Green- frictionles



FORTIFY

Zaawansowane uwierzytelnianie 
wieloskładnikowe
NetIQ Advanced Authentication
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Advanced Authentication – uwierzytelnianie 
wielostopniowe

Dostęp oparty 
na 3 rzeczach…



FORTIFY

Prezentator
Notatki do prezentacji
Security, Flexibility, Simplicity  



Name

Password

Code

Login name

************

******

Hardware Tokens

Name

Password

Login name

************

Out-of-Band Authentication
(OOBA App)

Smartphone Enrollment

Use existing 
RSA 

infrastructure 
via Radius

Authenticate via 
Advanced Authentication

Transparent 
and per user 
migration to 

new methods

Łatwe wdrożenie i migracja



Przykłady wdrożeń u klientów z Polski 
– zapraszamy do rozmów podczas 
przerwy

24
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