IBM Cloud
Identity

IBM® Cloud Identity to rozwiązanie,
które łączy lokalne i chmurowe
zarządzanie tożsamością i dostępem
z chmurą. Zwiększa produktywność
użytkowników dzięki jednokrotnemu
logowaniu z dowolnego urządzenia,
poprawia elastyczność biznesową
w zakresie przyjmowania aplikacji
w chmurze oraz umożliwia większą
wydajność IT poprzez rozbudowę
istniejącej infrastruktury.

Na rysunku pokazano,
że Cloud Identity można
wykorzystać jako:
Dostawca usługi
Możliwość integracji Cloud Identity z wieloma
dostawcami tożsamości, takimi jak IBM Security
Access Manager lub Microsoft Active Directory
i używać ich do uwierzytelniania użytkowników.

Dostawca tożsamości
Możliwość integracji Cloud Identity z dowolnymi
dostawcami usług aplikacyjnych, korzystając
ze wstępnie zdefiniowanych lub
niestandardowych szablonów dostępnych
z katalogu aplikacji Cloud Identity.

Cechy rozwiązania
Cloud Identity oferuje następujące funkcje:
Dashboard
Skonsolidowany widok
różnych statystyk, które są
śledzone w Cloud Identity

Zarządzanie użytkownikami
Możliwość tworzenia, edytowania
lub usuwania użytkowników oraz
resetowania haseł użytkowników

Zarządzanie aplikacjami
Możliwość dodawania aplikacji w Cloud Identity
i przypisywania uprawnień dostępu do aplikacji za pomocą
predefiniowanych lub niestandardowych szablonów aplikacji
Pojedyncze logowanie SSO
Użytkownicy końcowi mogą
logować się do swoich ulubionych
aplikacji za pomocą Cloud Identity

Dostęp warunkowy
Wymusza dostęp tylko
do uprawnionych
użytkowników i urządzeń

Zarządzanie certyfikatami
Możliwość dodawania
lub usuwania certyfikatów
osobistych lub signer certificates

Zarządzanie grupą
Możliwość tworzenia, edytowania
lub usuwania grup w katalogu chmury
oraz przypisywania użytkowników do grup

Zarządzanie źródłami atrybutów
Możliwość tworzenia, edytowania
lub usuwania dodatkowych źródeł atrybutów
używanych w mapowaniu atrybutów

Zarządzanie źródłami tożsamości
Możliwość dodawania, edytowania
lub usuwania obsługiwanych typów
źródeł tożsamości

Zarządzanie dostępem API
Możliwość dodawania, edytowania lub usuwania
klientów API, aby umożliwić aplikacjom wewnętrznym
korzystanie z funkcji Cloud Identity

Uwierzytelnianie jako usługa
Możliwość wymuszenia użycia
drugiego czynnika do uwierzytelnienia
tożsamości użytkownika

Najważniejsze sposoby wykorzystania
1. Pojedyncze logowanie z dowolnego urządzenia do dowolnej aplikacji
2. Podwójne uwierzytelnianie, dodawane do dowolnego systemu lub aplikacji (aplikacje webowe,
chmura, VPN, systemy operacyjne itd.)
3. Zarządzanie cyklem życia użytkowników w świecie hybrydowym (wnioskowanie, zgody, provisioning,
recertyfikacja dostępu) dla zwększenia wygody i zapewnienia zgodności.
Oprogramowanie IBM Cloud Identity spełnia standardy ochrony danych (w tym osobowych) właściwe
do miejsca ich przetwarzania w tym:
•

EU-US Privacy Shield and Swiss-US Privacy Shield Framework

•

ISO 27001

Przykładowe ekrany aplikacyjne

Dashboard
używanych aplikacji

Delegowanie
uprawnień

Connectory
do aplikacji

Metody
uwierzytelniania dostępu

Analityka
użycia aplikacji

Wnioskowanie
o dostęp do aplikacji

Wersje oprogramowania
Sprawdź która wersja oprogramowania najlepiej pasuje do twoich wymagań
Free Edition

SSO for Cloud
and On-Prem Apps

MFA for Cloud
and On-Prem Apps

Provisioning to Cloud
& On-Prem Apps

Dostępna tu

IBM Cloud Identity Connect

IBM Cloud Identity Verify

IBM Cloud Identity Govern

Lincencjonowane
na ilość użytkowników

Lincencjonowane
na ilość użytkowników

Lincencjonowane
na ilość użytkowników

Początek przygody z chmurą?
Wypróbuj IBM Cloud Identity
Free Edition oferującą dostęp
do 5 aplikacji bez dodatkowych
opłat

Zapewnia pojedyncze logowanie
(SSO) dla usług w chmurze
oraz do aplikacji on-premise

Zapewnia zaawansowane
mechanizmy uwierzytelniania
dla dostępu do usług w chmurze
i do aplikacji on-premise

Zapewnia tworzenie i kasowanie
kont, wnioskowanie i kampanie
recertyfikacyjne dla usług
w chmurze i aplikacji on-premise

Federacyjne SSO dla usług
w chmurze

Federacyjne SSO dla usług
w chmurze i aplikacji on-premise

Wieloskładnikowe
uwierzytelnienie
z wykorzystaniem email

Tworzenie i kasowanie kont
użytkowników

Dashboard dostępnych aplikacji

Dashboard dostępnych aplikacji

Wieloskładnikowe
uwierzytelnianie
z wykorzystaniem SMS

Workflow samoobsługowy
dla pracowników

Katalog connectorów do aplikacji
webowych

Katalog connectorów do aplikacji
webowych

Wieloskładnikowe
uwierzytelnianie
z wykorzystaniem OTP

Wnioskowanie o dostęp

Delegowanie uprawnień
do zasobu

Delegowanie uprawnień
do zasobu

API dla zaawansowanego
uwierzytelniania

Recertyfikacja

Limit 5 aplikacji (SSO+2FA)

Bez limitu aplikacji

Bez limitu aplikacji

Bez limitu aplikacji

Brak SLA

99,9% SLA

99,9% SLA

99,9% SLA

Zawiera pełną wersję
IBM Access Manager
Enterprise Edition

Zawiera pełną wersję
IBM Identity Governance and
Intelligence Enterprise Edition

Dla każdego chcącego sprawdzić i przetestować rozwiązanie IBM Cloud Identity zapewniamy
dostęp do edycji bezpłatnej oraz do interaktywnego demo dostępnego tu:
https://ibm-security-cloud-identity-demo.mybluemix.net
Wszystkich zainteresowanych odsyłamy również do dostępnych raportów:
• White paper - Infuse Identity Across all Applications and Endpoints
• Analyst Report - 2019 EMA Research: Passwordless Authentication

