
BEZPIECZNE ZARZĄDZANIE DOSTĘPEM

Wspierane obszary:

Zapewnienie bezpieczeństwa zarządzania dostępami do systemów wewnątrz organizacji jest 

nie mniej ważne niż ochrona przed zagrożeniami z zewnątrz. Jest to niezbędny element 

zarządzania bezpieczeństwem organizacji, ale jednocześnie kosztowny i pracochłonny. Organy 

nadzorcze wskazują, że problematyka ta powinna być zaadresowana i realizowana przez 

instytucje finansowe, a w szczególności, że instytucja nadzorowana powinna posiadać 

sformalizowane zasady oraz mechanizmy techniczne, zapewniające właściwy poziom 

kontroli dostępu logicznego do danych i informacji oraz dostępu fizycznego do kluczowych 

elementów infrastruktury teleinformatycznej (w rekomendacji D - 11). 

idGUARD

W oparciu o wieloletnie doświadczenia ze współpracy z naszymi klientami oraz swoim własnym 

zdefiniowaliśmy obszary zagadnień, które mogą być usprawnione i zoptymalizowane poprzez 

wdrożenie właściwej metodyki wspartej sprawdzonym rozwiązaniem informatycznym. Optyma-

lizację, którą oferujemy, można ująć w grupy zagadnień stanowiące poniższą listę obszarów:

Obszar bezpieczeństwa:

 pracownicy posiadają niewłaściwe lub nadmiarowe uprawnienia,

 nie są wykrywane konflikty uprawnień lub ich wykrycie jest żmudne i pracochłonne,

 zarządzanie dostępem kont uprzywilejowanych realizowane jest ad-hoc w zależności od 

sytuacji i przypadku.

Obszar optymalizacji kosztowej i organizacyjnej:

 nadanie każdego uprawnienia wymaga wielu czasochłonnych czynności,

 nadanie każdego uprawnienia wymaga zaangażowania wielu osób,

 nowy pracownik nie ma możliwości rozpoczęcia pracy w pierwszym dniu pracy,

 działy biznesowe nie potrafią samodzielnie przypisać właściwych uprawnień pracownikom,

 zmiany uprawnień pracowników nie nadążają za zmianą struktury organizacyjnej,

 brak zapewnionych mechanizmów do natychmiastowego odebrania całości uprawnień,

 brak natychmiastowego dostępu do bieżącej wiedzy o liczbie faktycznie utylizowanych licencji 

oprogramowania komercyjnego,

 brak zarządzania procesem budowy ról biznesowych,

 brak kompleksowego podejścia do zarządzenia dostępem do zasobów.

Obszar zgodności i audytu:

 zapewnienie zgodności z Rekomendacją D,

 zapewnienie zgodności  z normą ISO 27001 i 27002.

W odpowiedzi na zidentyfikowane zagadnienia, proponujemy Państwu sprawdzony w praktyce, 

autorski System klasy IdM – idGUARD, który w połączeniu z kompleksowymi usługami 

doradczymi naszych konsultantów, zapewni pełne wsparcie w zakresie wdrożenia spójnego 

modelu zarządzania polityką uprawnień oraz dostępów w Państwa organizacji. 

Zapraszamy do kontaktu z nami w celu bliższego poznania szczegółów propozycji BSB w trakcie 

dedykowanej prezentacji. 
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