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IDM

IDM (IDentity Management)

=

správa identit

=
Řízené propůjčování informací o lidech z jednoho zabezpečeného zdroje informací. 

Zdroj informací je plněn údaji z ověřených autoritativních zdrojů.



  

Obecné schéma IDM
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Obecné schéma IDM

● Dobře zabezpečené místo – trezor identit
(databáze, LDAP)

● Shromažďování informací – autoritativní zdroj(e) informací
(personální systém)

● Propůjčování přesně definované části informací – závislé systémy
(databáze, LDAP, API aplikace…)

● Vyhodnocení rolí – pravidla zpracování požadavků
(skripty, utility)

● Schválení (volitelné) – zásah obsluhy (administrátor, vedoucí)
(skripty, utility)



  

Příklad realizace



  

Micro Focus implementace

● Původně Novell dirxml (synchronizace 
stromů NDS)

● Nyní systém s asi 40 konektory do 
nejrůznějších systémů a aplikací

● Obousměrná realtime synchronizace
● Webový portál pro spravování rolí a 

workflow
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Trezor



  

Trezor



  

Konfigurace - struktura



  

Konfigurace - politiky



  

Konfigurace - workflow



  

Co pro Vás uděláme

● Připravíme pro Vás návrh řešení
● Vybereme odpovídající a vhodné produkty 

pro řešení IdM
● Profi produkt s ALA licencováním může vyjít tak 

dobře, že se vyplatí více, než investovat do nekonečna 
do práce

● Vybereme vhodný model licencování
● Zajistíme pro Vás speciální ceny
● Provedeme kompletní realizaci IdM
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