Tour do produto
IBM Security Verify
Inicie o tour

Verify

Teste o Verify agora

Conecte com
segurança qualquer
usuário ao que você
quiser
O IBM Security Verify traz contexto e
inteligência para decisões sobre definir
quais pessoas terão acesso a determinados
dados , permitindo que sua organização
dê às pessoas certas o acesso certo e no
momento certo.
Veja a demonstração e saiba como
dominar o equilíbrio entre segurança e
experiência do usuário.

Funcionário

Gerente de negócios

Administrador de TI

Desenvolvedor

Verify

Funcionário
Acesse facilmente as aplicações que você
precisa para fazer seu trabalho a partir
de qualquer dispositivo, sem problemas
de senha.
Os funcionários precisam de acesso
rápido às ferramentas de que precisam
para realizar seus trabalhos, sem se

Teste o Verify agora

11
horas

sentir sobrecarregados por dezenas

tempo médio por ano que

de credenciais. Embora a segurança

os funcionários em todo o

corporativa seja esperada, as políticas

mundo gastam digitando ou

de TI ainda podem parecer um desafio.

redefinindo sua senha

Os funcionários querem trabalhar com

World Economic Forum

eficiência, sem obstáculos.
“Ficar parado devido ao mau
funcionamento de ferramentas
e sistemas quando estou
tentando fazer meu trabalho é
realmente frustrante”.
Jéssica, funcionária

Comece com:
Página de login com marca

Funcionário

Funcionário

Visualizar

Conexão
única

Solicitação
de acesso à
aplicação

Registrese e use a
autenticação de
diversos fatores

Gerente de negócios

Visualizar

Administrador de TI

Visualizar

Desenvolvedor

Voltar

Avançar

Verify

Funcionário
Acesse facilmente as aplicações que você
precisa para fazer seu trabalho a partir
de qualquer dispositivo, sem problemas
de senha.
Os funcionários precisam de acesso
rápido às ferramentas de que precisam
para realizar seus trabalhos, sem se

Teste o Verify agora

11
horas

sentir sobrecarregados por dezenas

tempo médio por ano que

de credenciais. Embora a segurança

os funcionários em todo o

corporativa seja esperada, as políticas

mundo gastam digitando ou

de TI ainda podem parecer um desafio.

redefinindo sua senha

Os funcionários querem trabalhar com

World Economic Forum

eficiência, sem obstáculos.
“Ficar parado devido ao mau
funcionamento de ferramentas

Funcionário
Conexão única
Página de login com marca
Acesso às aplicações com um clique
Solicitação de acesso à aplicação
Procurar catálogo
Escrever justificação
Solicitações pendentes
Nova aplicação em barra de ativação
Registre-se e use a autenticação de diversos fatores
Incluir novo dispositivo de autenticação
Configurar aplicação móvel
Escolher o método de autenticação de diversos fatores

e sistemas quando estou
tentando fazer meu trabalho é
realmente frustrante”.
Jéssica, funcionária
Gerente de negócios
Administrador de TI

Funcionário

Desenvolvedor

Voltar para equipe

Iniciar caminho do funcionário

Verify

Teste o Verify agora

Funcionário: 1 de 2
Conexão única

Página de login com
marca
Os funcionários precisam de acesso
rápido às ferramentas de que precisam
para realizar seus trabalhos, sem se
sentir sobrecarregados por dezenas
de credenciais. Embora a segurança
corporativa seja esperada, as políticas
de TI ainda podem parecer um desafio.
Os funcionários querem trabalhar com
eficiência, sem obstáculos.

Avançar:
Acesso às aplicações
com um clique

Funcionário

Conexão
única

Solicitação
de acesso à
aplicação

Registrese e use a
autenticação de
diversos fatores

Gerente de negócios

Administrador de TI

Desenvolvedor

Voltar

Avançar

Verify

Teste o Verify agora

Funcionário: 2 de 2
Conexão única

Acesso às
aplicações com
um clique
De sua barra de lançamento, Jéssica
pode acessar todas as aplicações que
ela tem direito de usar. Dependendo de
como o administrador de TI define suas
configurações, a maioria das aplicações terá
acesso com um clique.

Avançar:
Procurar catálogo

Funcionário

Conexão
única

Solicitação
de acesso à
aplicação

Registrese e use a
autenticação de
diversos fatores

Gerente de negócios

Administrador de TI

Desenvolvedor

Voltar

Avançar

Verify

Teste o Verify agora

Funcionário: 1 de 4
Solicitação de acesso à aplicação

Procurar catálogo
De sua barra de ativação, Jéssica pode
acessar todas as aplicações que ela
tem direito de usar. Dependendo de
como o administrador de TI define suas
configurações, a maioria das aplicações terá
acesso com um clique.

Avançar:
Escreva uma justificativa

Funcionário

Conexão
única

Solicitação
de acesso à
aplicação

Registrese e use a
autenticação de
diversos fatores

Gerente de negócios

Administrador de TI

Desenvolvedor

Voltar

Avançar

Verify

Teste o Verify agora

Funcionário: 2 de 4
Solicitação de acesso à aplicação

Escreva uma
justificativa
Ela seleciona XYZ e escreve uma
justificativa comercial por que ela precisa
acessar.

Avançar:
Solicitações pendentes

Funcionário

Conexão
única

Solicitação
de acesso à
aplicação

Registrese e use a
autenticação de
diversos fatores

Gerente de negócios

Administrador de TI

Desenvolvedor

Voltar

Avançar

Verify

Teste o Verify agora

Funcionário: 3 de 4
Solicitação de acesso à aplicação

Solicitações
pendentes
Em sua página de solicitações pendentes,
Jéssica pode ver suas solicitações de
acesso pendentes, a quem foram atribuídas
e o status atual. Se necessário, ela pode
voltar aqui para incluir detalhes adicionais
em sua justificativa.

Avançar:
Nova aplicação na
barra de ativação

Funcionário

Conexão
única

Solicitação
de acesso à
aplicação

Registrese e use a
autenticação de
diversos fatores

Gerente de negócios

Administrador de TI

Desenvolvedor

Voltar

Avançar

Verify

Teste o Verify agora

Funcionário: 4 de 4
Solicitação de acesso à aplicação

Nova aplicação na
barra de ativação
Assim que a solicitação for aprovada pelo
proprietário da aplicação, ela verá XYZ
incluído em sua barra de ativação.

Avançar:
Incluir nova barra de ativação do
dispositivo de autenticação

Funcionário

Conexão
única

Solicitação
de acesso à
aplicação

Registrese e use a
autenticação de
diversos fatores

Gerente de negócios

Administrador de TI

Desenvolvedor

Voltar

Avançar

Verify

Teste o Verify agora

Funcionário: 1 de 3
Registre-se e use a autenticação de
diversos fatores

Incluir nova barra
de ativação do
dispositivo de
autenticação
Jéssica pode incluir dispositivos e recursos
para usar em desafios de autenticação em
sua página de configurações de segurança.
Ela pode registrar seu celular para uso com
a aplicação móvel IBM Security Verify para
concluir os desafios de autenticação de
diversos fatores ou escolher qualquer um
dos outros métodos disponíveis.

Avançar:
Registro de autenticação de
diversos fatores

Funcionário

Conexão
única

Solicitação
de acesso à
aplicação

Registrese e use a
autenticação de
diversos fatores

Gerente de negócios

Administrador de TI

Desenvolvedor

Voltar

Avançar

Verify

Teste o Verify agora

Funcionário: 2 de 3
Registre-se e use a autenticação de
diversos fatores

Configurar aplicação
móvel
Jéssica pode incluir dispositivos e recursos
para usar em desafios de autenticação em
sua página de configurações de segurança.
Ela pode registrar seu celular para uso com
a aplicação móvel IBM Security Verify para
concluir os desafios de autenticação de
diversos fatores ou escolher qualquer um
dos outros métodos disponíveis.

Avançar:
Escolha o método de
autenticação de diversos fatores

Funcionário

Conexão
única

Solicitação
de acesso à
aplicação

Registrese e use a
autenticação de
diversos fatores

Gerente de negócios

Administrador de TI

Desenvolvedor

Voltar

Avançar

Verify

Teste o Verify agora

Funcionário: 3 de 3
Registre-se e use a autenticação de
diversos fatores

Escolher o método
de autenticação de
diversos fatores
Agora, quando Jéssica faz login em uma
aplicação que requer autenticação de
diversos fatores, ela pode escolher o
método de autenticação suportado que for
mais conveniente para ela.

Avançar:
Gerente de linha de negócios

Funcionário

Conexão
única

Solicitação
de acesso à
aplicação

Registrese e use a
autenticação de
diversos fatores

Gerente de negócios

Administrador de TI

Desenvolvedor

Voltar

Avançar

Verify

Teste o Verify agora

Gerente de linha de
negócios
Gerencie titularidades de aplicações

20%

específicas da equipe com controles
delegados.
Os gerentes de linha de negócios precisam
fornecer novos serviços aos funcionários
e clientes rapidamente para se manterem
competitivos. Eles precisam se mover na

20% a 50% de todas as

velocidade dos negócios, sem esperar pela

chamadas para o helpdesk

TI.

de TI dizem respeito a
redefinições de senha
World Economic Forum
“Ficar parado devido ao
mau funcionamento de
ferramentas e sistemas
quando estou tentando fazer
meu trabalho é realmente

Comece com:
Notificação
pendente na barra
de ativação

frustrante”.
Jacob, funcionário
Visualizar

Funcionário

Gerente de negócios

Gerente de
negócios

Processar
solicitações de
acesso

Visualizar

Administrador de TI

Visualizar

Desenvolvedor

Voltar

Avançar

Verify

Teste o Verify agora

Gerente de linha de
negócios
Gerencie titularidades de aplicações
específicas da equipe com controles
delegados.
Os gerentes de linha de negócios precisam

Funcionário
Gerente de negócios
Processar solicitações de acesso

20%

Notificação pendente na barra de ativação
Visualizar detalhes da solicitação
Solicitar justificação adicional

fornecer novos serviços aos funcionários

Aprovar/rejeitar a solicitação

e clientes rapidamente para se manterem
competitivos. Eles precisam se mover na

20% a 50% de todas as

velocidade dos negócios, sem esperar pela

chamadas para o helpdesk

TI.

de TI dizem respeito a
redefinições de senha
World Economic Forum
“Ficar parado devido ao mau
funcionamento de ferramentas
e sistemas quando estou
tentando fazer meu trabalho é
realmente frustrante”.
Jacob, funcionário
Administrador de TI

Gerente de negócios

Desenvolvedor

Voltar para equipe

Iniciar caminho de gerente de
negócios

Verify

Teste o Verify agora

Gerente da linha de negócios: 1 de 4
Processar solicitações de acesso

Notificação
pendente na barra
de ativação
Jacob é o gerente da equipe de vendas
da Bane & Dox Co. Quando ele efetuar
login no IBM Security Verify, ele poderá
ver todas as aplicações que pode acessar.
Jacob recebeu permissões para gerenciar
o DocuSign para a organização e aprovar
solicitações de acesso de funcionários sem
esperar pela TI. Aqui, ele pode visualizar
notificações pendentes para solicitações de
aplicações.

Avançar:
Visualizar detalhes da
solicitação

Funcionário

Gerente de
negócios

Processar
solicitações de
acesso

Administrador de TI

Desenvolvedor

Voltar

Avançar

Verify

Teste o Verify agora

Gerente da linha de negócios: 4 de 4
Processar solicitações de acesso

Visualizar detalhes
da solicitação
Na guia de solicitação de aplicações, Jacob
pode visualizar os detalhes da solicitação
de Jéssica. Se necessário, ele pode pedir a
Jéssica uma justificativa adicional para sua
solicitação.

Avançar:
Solicitar justificativa adicional

Funcionário

Gerente de
negócios

Processar
solicitações de
acesso

Administrador de TI

Desenvolvedor

Voltar

Avançar

Verify

Teste o Verify agora

Gerente da linha de negócios: 3 de 4
Processar solicitações de acesso

Solicitar justificativa
adicional
Ele pode enviar a solicitação de volta para
mais justificativas.

Avançar:
Aprovar/rejeitar a solicitação

Funcionário

Gerente de
negócios

Processar
solicitações de
acesso

Administrador de TI

Desenvolvedor

Voltar

Avançar

Verify

Teste o Verify agora

Gerente da linha de negócios: 4 de 4
Processar solicitações de acesso

Aprovar/rejeitar a
solicitação
Ou ele pode aprovar/rejeitar a solicitação.
Ao possuir aprovações de acesso para
seus subordinados diretos, Jacob permite
que sua equipe trabalhe na velocidade dos
negócios sem se sentir sobrecarregado pela
logística de TI.

Avançar:
Administrador de TI

Funcionário

Gerente de
negócios

Processar
solicitações de
acesso

Administrador de TI

Desenvolvedor

Voltar

Avançar

Verify

Teste o Verify agora

Administrador de TI
Simplifique a configuração, dimensione
em uma plataforma comum e automatize

80%

a proteção contra riscos.
Os administradores de TI precisam atender
às demandas de negócios de fácil acesso
enquanto protegem a organização contra
o uso indevido de credenciais, apesar da

80% das violações relacionadas

falta de tempo, habilidades ou recursos

a hackers envolvem credenciais

que possam estar enfrentando. As equipes
também podem sentir uma perda de

comprometidas e fracas

controle ao incorporar aplicações em nuvem

World Economic Forum

de uma ampla variedade de fornecedores,
portanto, um fluxo de trabalho integrado

“Preciso habilitar a produtividade

para Conexão única e Autenticação de

da minha organização, manter

diversos fatores se torna fundamental.

meus colegas seguros e levar
em conta todos os aspectos de
identidade e riscos relacionados
ao acesso ao longo do caminho tudo ao mesmo tempo”.
Scott, administrador de TI

Comece com:
Painel em tempo real

Visualizar

Funcionário

Visualizar

Gerente de negócios

Administrador de TI

Administrador
de TI

Monitorar
atividade

Visualizar

Customizar
políticas

Gerenciar
usuários e
identidades

Incluir
aplicações

Analisar
risco

Desenvolvedor

Voltar

Avançar

Verify

Teste o Verify agora

Administrador de TI

Funcionário
Gerente de negócios

Simplifique a configuração, dimensione
em uma plataforma comum e automatize
a proteção contra riscos.
Os administradores de TI precisam atender
às demandas de negócios de fácil acesso

80%

enquanto protegem a organização contra
o uso indevido de credenciais, apesar da
falta de tempo, habilidades ou recursos
que possam estar enfrentando. As equipes

80% das violações relacionadas
a hackers envolvem credenciais

também podem sentir uma perda de

comprometidas e fracas

controle ao incorporar aplicações em nuvem

World Economic Forum

de uma ampla variedade de fornecedores,
portanto, um fluxo de trabalho integrado

“Preciso habilitar a produtividade

para Conexão única e Autenticação de

da minha organização, manter

diversos fatores se torna fundamental.

meus colegas seguros e levar
em conta todos os aspectos de
identidade e riscos relacionados ao
acesso ao longo do caminho - tudo

Administrador de TI
Incluir aplicações

Monitorar atividade
Painel em tempo real

Visualizar aplicações

Criar relatórios de atividade

Procurar aplicações para incluir

Relatório de atividade do Adaptive Access
Customizar políticas
Editor de política
Incluir regra à política
Adaptive Access
Gerenciar usuários e identidades

Incluir proprietário para acessar
Aprovações
Definir configurações de conexão
Configurar titularidades
Definir recertificação de acesso periódica

Analisar risco

Usuários gerentes

Relatório de análise de dados

Gerenciar grupos

Visualizar violações de política
classificadas

ao mesmo tempo”.

Gerenciar atributos do usuário

Scott, administrador de TI

Active Directory e LDAP

Executar as ações de
correção sugeridas

Login social

Administrador de TI

Desenvolvedor

Voltar para equipe

Iniciar caminho de administrador de TI

Verify

Teste o Verify agora

Administrador de TI: 1 de 3
Monitorar atividade

Painel em tempo
real
O painel administrativo do IBM Security
Verify fornece uma visão geral global
da atividade de autenticação em uma
organização. Scott, um administrador
de TI, pode filtrar por período de tempo
ou geografia para entender melhor as
tendências do usuário.

Avançar:
Criar relatórios de atividade

Funcionário

Gerente de negócios

Administrador
de TI

Monitorar
atividade

Customizar
políticas

Gerenciar
usuários e
identidades

Incluir
aplicações

Analisar risco Desenvolvedor

Voltar

Avançar

Verify

Teste o Verify agora

Administrador de TI: 2 de 3
Monitorar atividade

Criar relatórios de
atividade
A interface de relatórios do Verify permite
que Scott filtre dados de atividades
recentes em tempo real para diagnosticar
problemas rapidamente. Em todas as
atividades de autenticação, acesso
adaptável, uso de aplicações, atividade de
administração e atividade de autenticação
de diversos fatores, ele pode se aprofundar
nos dados de acesso e autenticação de sua
organização para coletar informações e
solucionar problemas de eventos.

Avançar:
Relatórios de
atividades do
Adaptive Access

Funcionário

Gerente de negócios

Administrador
de TI

Monitorar
atividade

Customizar
políticas

Gerenciar
usuários e
identidades

Incluir
aplicações

Analisar
risco

Desenvolvedor

Voltar

Avançar

Verify

Teste o Verify agora

Administrador de TI: 3 de 3
Monitorar atividade

Relatório de
atividade do
Adaptive Access
Em um relatório do Adaptive Access, por
exemplo, Scott pode ver todos os logins
recentes de aplicações usando uma política
de Adaptive Access e parâmetros de
eventos documentados. Usando relatórios
no Verify, ele pode diagnosticar e solucionar
problemas de eventos de alto risco e tomar
medidas, se necessário.
Demonstrativo interativo do Adaptive
Access

Avançar:
Editor de política

Funcionário

Gerente de negócios

Administrador
de TI

Monitora
atividade

Customizar
políticas

Gerenciar
usuários e
identidades

Incluir
aplicações

Analisar
risco

Desenvolvedor

Voltar

Avançar

Verify

Teste o Verify agora

Administrador de TI: 1 de 3
Customizar políticas

Editor de política
No editor de política de acesso, Scott pode
criar políticas de acesso customizadas
adicionais para usar com as aplicações de
sua organização. Algumas políticas são
incluídas por padrão, como sempre permitir
acesso, sempre exigir autenticação de
dois fatores ou exigir autenticação de dois
fatores no início de cada nova sessão.

Avançar:
Adicionar regra à política

Funcionário

Gerente de negócios

Administrador
de TI

Monitora
atividade

Customizar
políticas

Gerenciar
usuários e
identidades

Incluir
aplicações

Analisar
risco

Desenvolvedor

Voltar

Avançar

Verify

Teste o Verify agora

Administrador de TI: 2 de 3
Customizar políticas

Adicionar regra à
política
Scott pode configurar regras facilmente
com base em condições como dispositivo,
associação de grupo, IP e geolocalização
que permitem ou bloqueiam o acesso ou
desafio com autenticação de diversos
fatores.

Avançar:
Adaptive Access

Funcionário

Gerente de negócios

Administrador
de TI

Monitorar
atividade

Customizar
políticas

Gerenciar
usuários e
identidades

Incluir
aplicações

Analisar
risco

Desenvolvedor

Voltar

Avançar

Verify

Teste o Verify agora

Administrador de TI: 3 de 3
Customizar políticas

Adaptive Access
Ele também pode optar por considerar
automaticamente o contexto profundo
do usuário, dispositivo, atividade,
ambiente e comportamento, habilitando
a autenticação baseada em risco por
meio de uma política do Adaptive Access.
O Adaptive Access determina um nível
geral de risco em um conjunto robusto
de parâmetros contextuais, alimentados
por IA. Com a autenticação contínua, os
usuários de baixo risco recebem acesso
sem atritos, enquanto os usuários de alto
risco são automaticamente desafiados ou
bloqueados.
Demonstrativo interativo do Adaptive
Access

Avançar:
Gerenciar usuários

Funcionário

Gerente de negócios

Administrador
de TI

Monitorar
atividade

Customizar
políticas

Gerenciar
usuários e
identidades

Incluir
aplicações

Analisar
risco

Desenvolvedor

Voltar

Avançar

Verify

Teste o Verify agora

Administrador de TI: 1 de 5
Gerenciar usuários e fontes de identidade

Gerenciar usuários
Scott pode integrar novos usuários com
uma interface de configuração simples. Ele
pode incluir atributos do zero ou optar por
extrair dados de várias fontes de identidade,
como o Cloud Directory, o Active Directory
ou um IBMid.

Avançar:
Gerenciar grupos

Funcionário

Gerente de negócios

Administrador
de TI

Monitorar
atividade

Customizar
políticas

Gerenciar
usuários e
identidades

Incluir
aplicações

Analisar
risco

Desenvolvedor

Voltar

Avançar

Verify

Teste o Verify agora

Administrador de TI: 2 de 5
Gerenciar usuários e fontes de identidade

Gerenciar grupos
Seja organizado por departamento, função
ou um atributo mais exclusivo, os grupos
podem ajudar a tornar o acesso mais
modular dentro de uma organização. Por
exemplo, Scott pode adicionar um novo
Bane & Dox Co. Grupo de vendas para
ajudar esse grupo de indivíduos a acessar
aplicações comuns de vendas. Se ele
integrar um diretório existente no Verify, os
grupos desse diretório serão preservados.

Avançar:
Gerenciar atributos do usuário

Funcionário

Gerente de negócios

Administrador
de TI

Monitorar
atividade

Customizar
políticas

Gerenciar
usuários e
identidades

Incluir
aplicações

Analisar
risco

Desenvolvedor

Voltar

Avançar

Verify

Teste o Verify agora

Administrador de TI: 3 de 5
Gerenciar usuários e fontes de identidade

Gerenciar atributos
do usuário
Embora o Verify inclua dezenas dos
atributos de usuário mais comuns por
padrão, Scott pode vincular atributos
adicionais de qualquer uma de suas fontes
de identidade conectadas ou criar atributos
customizados quando necessário. Esses
atributos podem ser referenciados em
fontes de identidade e aplicações para
conexão única, provisionamento, criação de
perfis e muito mais.

Avançar:
Active Directory e LDAP

Funcionário

Gerente de negócios

Administrador
de TI

Monitorar
atividade

Customizar
políticas

Gerenciar
usuários e
identidades

Incluir
aplicações

Analisar
risco

Desenvolvedor

Voltar

Avançar

Verify

Teste o Verify agora

Administrador de TI: 4 de 5
Gerenciar usuários e fontes de identidade

Active directory e
LDAP
Scott pode configurar o Verify para se
conectar a uma fonte de identidade do
Active Directory ou LDAP existente ou até
mesmo a diretórios, bancos de dados ou
serviços externos não padrão.

Avançar:
Login social

Funcionário

Gerente de negócios

Administrador
de TI

Monitorar
atividade

Customizar
políticas

Gerenciar
usuários e
identidades

Incluir
aplicações

Analisar
risco

Desenvolvedor

Voltar

Avançar

Verify

Teste o Verify agora

Administrador de TI: 5 de 5
Gerenciar usuários e fontes de identidade

Login social
Scott também pode vincular uma ampla
variedade de provedores de login
social para oferecer mais opções para
seus usuários, do Google e LinkedIn a
provedores mais específicos da região.
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Visualizar aplicações
O Verify oferece suporte a centenas de
aplicações SaaS prontas para uso, permite
a integração simplificada de aplicações
customizadas e fornece um gateway de
aplicação leve para estender o suporte
a aplicações locais também. Scott pode
gerenciar todos os aplicações de sua
organização a partir de uma única interface.
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Procurar aplicações
para incluir
Scott pode procurar uma nova aplicação
para ser incluída, como Monday.com. Com
conectores SaaS pré-criados, a integração
de novas aplicações em conexão única
federado é simples.
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Incluir proprietário
para aprovações de
acesso
Para gerenciar as operações em andamento
com a aplicação, Scott pode atribuir um
proprietário da aplicação e um aprovador
para solicitações de acesso.
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Definir
configurações de
conexão
Na guia Conexão, Scott pode configurar
os parâmetros necessários para que a
aplicação se integre adequadamente
ao Verify, com instruções específicas da
aplicação para ajudar. Mais abaixo na
página, ele pode configurar outros aspectos
da integração como o mapeamento de quais
atributos devem ser enviados ao provedor
de serviços, bem como a política de acesso
a ser aplicada à aplicação.
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Configurar
titularidades
Na guia Titularidades, Scott pode configurar
o nível de acesso e a logística de aprovação
adequados para a aplicação. Nesse caso,
ele escolhe um determinado conjunto de
usuários e grupos.
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Definir recertificação
de acesso periódica
Com o tempo, pode ser difícil para uma
organização recertificar aplicações com
eficiência para garantir que os níveis de
acesso ainda sejam apropriados. Para
garantir que essa etapa importante não
seja perdida, Scott pode definir campanhas
periódicas de recertificação por aplicação
para automatizar esse aspecto de
governança de identidade.
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Painel de análise de
dados
Scott pode revisar a integridade geral de
seu ambiente IAM no painel de análise
de identidade, no qual é possível verificar
rapidamente os riscos relacionados à
identidade entre usuários, direitos e
aplicações. Ele pode se aprofundar em
usuários e aplicações individuais para
obter mais informações sobre violações e
pontuações de risco acumuladas.

Avançar:
Visualizar classificação das
violações de políticas

Funcionário

Gerente de negócios

Administrador
de TI

Monitorar
atividade

Customizar
políticas

Gerenciar
usuários e
identidades

Incluir
aplicações

Analisar
risco

Desenvolvedor

Voltar

Avançar

Verify

Teste o Verify agora

Administrador de TI: 2 de 3
Analisar risco

Visualizar
classificação
das violações de
políticas
Scott pode destacar anomalias e
visualizar violações classificadas dentro
de uma categoria de política, como essa
visualização de “a titularidade do usuário se
desvia dos pares”. Essa política específica
dentro da análise de identidade realiza
análise de grupo de pares para identificar
direitos atípicos contextualmente que
podem apresentar riscos adicionais.
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Executar as ações
de correção
sugeridas
Para cada violação de política, o Verify
também sugere uma ação de correção,
como recertificar o acesso, juntamente com
pontuações de risco e confiança baseadas
em IA. Scott pode realizar a solicitação
de recertificação de dentro do painel de
análise de identidade.
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Portal do
desenvolvedor
O portal do desenvolvedor do IBM
Security Verify oferece uma experiência
semelhante a um assistente que orienta
os desenvolvedores pelo processo de
integração de uma aplicação. O portal
oferece trechos de código, instruções passo
a passo e aplicações de amostra, além da
documentação padrão da API.
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Ajuda da API
Alice pode usar as APIs do Verify para
integrar funções relacionadas à identidade,
como gerenciamento de usuários e
autenticação em suas aplicações. A
Ajuda da API Verify fornece orientação
para implementação, como titularidades
necessárias, parâmetros e mensagens
de resposta possíveis. A documentação
da Ajuda também inclui um exemplo de
implementação para cada chamada de API.
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Incluir modelo
customizado de
aplicação
Alice pode incluir suas aplicações
customizadas juntamente com outras
aplicações SaaS e locais da organização,
integrando-as à conexão única federada
do Verify. Para começar, ela pode incluir
o modelo de aplicação customizada para
integrar novas aplicações SAML ou Open ID
Connect.
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Definir
configurações de
conexão
No modelo de aplicação, são fornecidas
instruções passo a passo para integrar a
aplicação.
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Configurar
fornecimento
Ela também pode optar por habilitar o
provisionamento e o desprovisionamento
automáticos para a aplicação com SCIM.
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Solucionar erros
Alice pode monitorar o desempenho de
sua aplicação e se aprofundar nos detalhes
do evento de autenticação para solucionar
problemas de erros.
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Incluir clientes de
API
Alice pode selecionar entre uma variedade
de clientes de API que ela deseja integrar
em suas aplicações.
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Administração
delegada
Ela também pode conceder permissão à
aplicação para chamar autorizações de API
específicas concedidas ao token de acesso.
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