Hybrid Identity och Access
Management (IAM) Services
Bygg en solid grund för att förnya och driva företagsförändringar.

Molnet är ett faktum för ditt företag. Att flytta till molnet är dock tidskrävande och
kräver komplexa processer för att hantera identiteter och konton, kontrollåtkomst,
skydda kritiska data och känsliga resurser.
Utan rätt förberedelse kan övergången till molnet öka bördan att hantera flera
identiteter, applikationer och användaruppgifter.
Insights tjänster för Hybrid Identity och Access Management (IAM) kommer att
framtidssäkra din leveransmodell för IT-tjänster för både lokala applikationer och för
molnapplikationer.
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Framtidssäkra din
IT-tjänstleverans

Utmaningar

Tjänstealternativ

var de är genom egna urval av olika applikationer.

levererar bedömning, design och skapande av aktiviteter med en

Organisationer ger idag sina anställda rätt göra sina jobb oavsett

Vår tjänst för Hybrid Identity and Access Management (IAM)
standardiserad metod utifrån tre olika alternativ:

Om du inte har korrekt planering och kontroller på plats kan
dessa verktyg snabbt innebära en stor mängd icke sanktionerade
lokala- eller molnapplikationer.

Basic

Inkluderar:

Komplexiteten i att registrera varje användare med varje

Använder Azure
Active Directory
(AAD) gratis- eller
basic-licenser

•• Molnbaserad katalogtjänst

Standard

Inkluderar:

Använder basicAAD-licenser

•• Federated Identity Services

applikation, säkerställa hanteringen av dessa uppgifter och göra
det enkelt för anställda att använda dessa applikationer, kan
snabbt påverka kostnad, effektivitet och produktivitet.

Så går vi tillväga

Insight tjänst för Hybrid IAM ger kapacitet för design och
skapande som gör det möjligt för organisationer att säkra,

•• Singre Sign-On för Azure, Office 365 och
tusentals populära SaaS-appar

•• MyApps Access Panel med Single Sign-On
för 10 applikationer
•• Applikationsproxy

resurser, var de än befinner sig.
Cloud Assessment och andra relaterade tjänster.

•• Katalogsynkronisering lokalt

•• Business to Consumer (B2C)-identitet

kontrollera och förenkla anställdas tillgång till data och känsliga
Tjänsten hör samman med Connected Workforce Assessment,

•• Användar- och grupphantering

Avancerad

Inkluderar:

Använder
AAD-licenser

•• Multifaktorautentisering

Insight arbetar med dina ansvariga för att leverera

•• Avancerad säkerhetsövervakning av inloggningar

en identitetslösning som spänner över både lokala

•• Windows 10-profil och state roaming

och molnbaserade funktioner, vilket skapar en enskild

•• Självbetjäning för användare

användaridentitet för autentisering och behörighet för alla

•• Lokal identitetshantering med hjälp av
Microsoft Identity Manager (MIM)

resurser, oavsett plats.

•• HR-databaskopplade användare
•• Privilegierad IAM
•• Cloud Application Discovery + säkerhet

Tjänsternas
Förberedelser

Utvärdering

Design

Build

•• Dokumentation över aktuellt
tillstånd

•• Admin, nätverk,
säkerhetsbedömning

•• Design på hög nivå och projektplan

•• Konfigurera ”standardiserade”
byggtjänster

•• Workshop för IAM-tjänster

•• Bedömning av IAMtopologialternativ

•• Detaljerad design och projektplan

•• Leveransdokumentation

•• Azure AD Connect Syncberedskapsbedömning

•• Tjänstedesign

•• Arkitektoniska/strategiska
direktiv och måldokumentation

•• Genomförbarhetsbedömning
för applikationer
•• Avancerad IAM-kravbedömning
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•• formellt förslag till build/assisterad-build av den föreslagna
lösningen

•• Uppdatera relaterade designeller projektplaner

Hybrid IAM-tjänster

Basis

Standard

Avancerad

Subscription Hierarchy Design (inkluderar Build)

✓

✓

✓

Subscription Admin & Roles Design (inkluderar Build)

✓

Azure on-boarding-tjänster (utvärdering och design)

✓

✓

Licensgranskning och förslag

✓

✓

Grundläggande ekonomiska rapporter

✓

✓
✓

Avancerade ekonomiska rapporter
Nätverksgrunder (utvärdering och design)
Connectivity Options Design (inkluderar Build)

✓

Grundläggande nätverksdesign

✓

✓

✓

✓
✓

Avancerad nätverksdesign

Identitätsmanagement
Molnidentitet/synkroniserad identitet

✓

✓

✓

AAD Connect Sync Engine (inkluderar Build)

✓

✓

✓

Säkerhetsanvändningsrapporter - (inkluderar Build)

✓

✓

✓

Federated Identity (inkluderar Build)

✓

✓

Branded MyApps-åtkomstpanel (inkluderar Build)

✓

✓

Replikering av lokala AD-servrar till Azure (inkluderar Build)

✓

✓

Applikationsproxy för lokala applikationer (inkluderar Build)

✓

✓

AD Domain Join (inkluderar Build)

✓

✓

AADS Domain Join (Inkluderar Build)

✓

✓

✓

✓

SSO-integration av tredje partsapplikationer (måste stödja OAUTH, SAML, SCIM
eller Forms Based Application, max 10 applikationer) (inkluderar Build)
Azur-tvåfaktorautentisering (inkluderar Build)

✓

AD Connect Health (inkluderar Build)

✓

Identitetsskydd online (inkluderar Build)

✓

Enterprise State Roaming (inkluderar Build)

✓

Komplexa domäner (multi-forest, enskild etikett, .local, etc.)

✓

Självbetjäning/Dynamiska grupper

✓

Microsoft Identity Manager/HR Sync

✓

Cloud Application Discovery

✓

Priviligerad identitetshantering

✓

MDM-autoinskrivning

✓

Molnapplikationssäkerhet
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Varför Insight?

Molnet är viktigt för ditt företag, men det är också vissa lokala applikationer. Men integrering av lokala applikationer med
molntjänster kräver stor hänsyn till design, implementering och drift.
Insight tjänster för Hybrid Identity och Access Management hjälper dig att förstå ditt aktuella tillstånd, identifiera luckor och
bygga en lösning för Identity and Access Management, anpassad till dina affärsmål.
Våra experter utformar en plan med olika faser för att säkerställa tillgång till dina data och applikationer samtidigt som
användarna får flexibiliteten att röra sig smidigt över lokala miljöer och molnmiljöer.

Kontakta er Insight Account Manager för mer information.

08 522 100 10 | info.se@insight.com
se.insight.com/solve/connected-workforce
MKT3276_SE

