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Aby podniky v súčasnom konkurenčnom prostredí dokázali efektívne využívať informačné systémy,
zvyšujú počty používateľov – zákazníkov, zamestnancov, partnerov a dodávateľov, ktorí sú oprávnení
pristupovať k informáciám. A keďže sa od oblasti IT žiada, aby s menej zdrojmi dokázala čoraz viac,
má efektívna správa používateľských identít v priebehu ich životného cyklu stále vyššiu dôležitosť. 

IBM Tivoli Identity Manager predstavuje bez -
pečné automatizované riešenie správy na báze ur -
čených pravidiel, ktoré prispieva k riešeniu týchto
kľúčových podnikových dilem, a to ako v klasickom
prostredí, tak aj v prostredí elek tro nického ob cho -
du.
IBM Tivoli Identity Manager prináša:
� Intuitívne webové rozhranie pre administráciu
� Prepracovaný model administrácie na zákla de

priradených úloh umožňujúci delegova nie
administratívnych privilégií

�Rozhranie webovej „samoobsluhy“ s mož nos ťou
definovania dodatočných otázok a od po vedí
kvô li kontrole identity

�Vnorené jadro workflow pre automatizované
zadávanie a schvaľovanie používateľských po -
žiadaviek 

�Vnorené jadro pre zabezpečovanie automati-
zovanej realizácie administratívnych požiada -
viek 

�Automatické porovnávanie používateľských dát
z rôznych archívov, ako sú databázy per so na -
listiky alebo podnikové adresáre (LDAP)

� Široká podpora aplikácií systémov pri pra ve ných
na okamžité nasadenie

� Súbor nástrojov pre správu aplikácii pre roz ší -
renie modelu správy na nové a zákaznícke pro -
stredia 

CENTRÁLNA KONTROLA 
CELÉHO PROSTREDIA

Zriaďovanie zákazníkov/používateľov s prístu -
pom k jednotlivým systémom, aplikáciám a dá -
tam môže byť pri použití viacerých natívnych
rozhraní veľmi náročné. Náročnosť tejto úlohy sa
ešte zvyšuje s dramatickým nárastom počtu pou ží -
vateľov. IBM Tivoli Identity Manager po máha cen-
tralizovať definície používateľov a zriaďovanie
používateľských služieb pre celý podnik. Pomáha
tak riešiť nezrovnalosti a znižovať počet chýb spô-
sobených správou používateľov a pravidiel pre
riadenie prístupu z viacerých konzol a rozhraní.
Intuitívne rozhranie systému IBM Tivoli Identity
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Manager na báze úloh umožňuje zrušiť práva
pou žívateľského prístupu z jediného miesta riade-
nia a pomáha tak zabezpečovať správu celého
prostredia i pri pridávaní nových obchodných ini-
ciatív a vystavovaní kritických aplikácii, systémov
a procesov na extranet.

DELEGUJTE ÚLOHY SPRÁVY
So zmenami a nárastom počtu podnikových

používateľov je dôležité udržať kontrolu a pritom
stále umožňovať distribuovanú správu v rámci
organizačných a geografických hraníc. IBM Tivoli
Identity Manager disponuje webovým rozhraním,
ktoré zahŕňa používateľskú „samoobsluhu“ a ad -
ministráciu delegovanú na základe priradených
úloh. Užívateľov tak môžete združovať podľa po -
trieb podniku a delegovať funkčnú výbavu na
ďalšie organizácie a podnikové úseky podľa potre-
by, napríklad vrátane toho, kto môže používateľov
pridávať, rušiť, upravovať a prezerať alebo kto
môže obnovovať používateľské heslá. Delegovaní
administrátori sa prihlasujú k náhľadu na základe
im pridelených úloh, kde sa zobrazia iba im pri-
radené možnosti.

VLASTNÁ SPRÁVA
Koncoví používatelia môžu prostredníctvom

webového prehliadača obnovovať a synchronizo-
vať heslá a upravovať administrátorsky konfigu -
rovateľné osobné atribúty. Atribúty tejto „samo -
obsluhy“ je možné konfigurovať tak, aby umož -
ňovali definovať, čo bude pre tento účel povolené
a čo bude vyžadovať schválenie prostredníctvom
workflow. Systém dodatočných otázok a odpo ve -
dí rieši aj také situácie, kedy používatelia zabud-
nú svoje heslá. Zmena hesla, alebo atribútu
citlivého používateľského účtu podlieha schvále -
niu vo work flow. Súbor rozhraní umožňujúcich
registráciu a prihlásenie umožňuje tiež automa -
ticky zhromažďovať informácie od koncových
pou žívateľov.

ZAUTOMATIZUJTE 
ADMINISTRATÍVNE PROCESY

Poskytovaním automatizačných nástrojov umož -
ňuje IBM Tivoli Identity Manager zavádzanie
zmlúv o dodržiavaní požadovanej úrovne služieb
(SLA, service-level agreements), čím do veľkej
miery znižuje administratívnu záťaž. Prostred níc -
tvom samoobslužného rozhrania produktu IBM
Tivoli Identity Manager so zabudovaným work-
flow môžu používatelia bezpečne a jednoducho
vykonávať správu časti vlastných informácií bez
zásahu pracovníkov help desku, alebo oddelenia
IT. Workflow automatizuje podávanie a schvaľo-
vanie administrátorských požiadaviek používa te -
ľov a pomáha tak znižovať potenciálnu chybovosť
i eliminovať prípadné nezrovnalosti ručne vy ko -
ná vaných procesov. Môžete tak prostredníctvom
webového prehliadača elektronicky schvaľovať,
upravovať alebo odmietať požiadavky, pričom sú
používatelia následne o stave svojich požiadaviek
automaticky informovaní.

Rozhranie príkazového riadku pre vlastnú regi s -
tráciu používateľov predstavuje integračný bod
workflow so systémami personalistiky („ľudských

zdrojov“), ERP alebo ďalšími produktmi workflow
pre zber a spracovanie informácii z rôznych kon-
taktných bodov v celom podniku.

Ďalším bremenom administrátorov je udržia-
vanie aktuálnosti rôznych atribútov, ktoré je po -
trebné zadávať pre každú aplikáciu zvlášť. IBM
Tivoli Identity Manager automatizuje generovanie
a overovanie týchto atribútov prostredníctvom sady
predpisov definovaných implicitnými a overovací-
mi pravidlami. Priraďovaním pravidiel ku kontro le
prístupu na základe priradenej úlohy a združo-
vaním používateľov do skupín môže automatizácia
obstarávať i starostlivosť o triedy používateľov
alebo zvyšovanie počtu aplikácií.

VYUŽITE SVOJE DÁTA
IBM Tivoli Identity Manager centralizuje sprá -

vu dát podniku a umožňuje tak využívanie kon-
solidovaných používateľských informácií pre po -
treby riadenia obchodných iniciatív založených
na identitách používateľov. Súčasťou využitia tohto
typu informácii sú i bezpečnostné protokoly, tvor-
by zostáv, podnikové adresáre, projekty a aplikácie
na vyťažovanie dát („data mining“). 

Za účelom urýchlenia týchto procesov máte 
na okamžité nasadenie pripravených viac než 30
najbežnejších zostáv.

IBM Tivoli Identity Manager významne znižuje
čas potrebný na nasadenie, pretože spolu s ním
získavate okamžitú podporu viac než 70 systé-
mov, teda aj významnú podporu vášho existujú -
ceho prostredia a možnosť rozšírenia na nové 
a zákaznícke prostredia.

Podniky obvykle nasadzujú nové aplikácie
preto, aby si udržali svoju konkurencieschopnosť. 
Tivoli Identity Manager poskytuje nástroje, ktoré
pomáhajú prispôsobovať tieto nové podnikové
zdroje v čase, v ktorom sú pridávané. Súbor apli -
kačných nástrojov umožní vašim administráto -
rom rýchlo a jednoducho rozširovať podporu no -
vých a zákazníckych prostredí nekomplikovaným
skriptom.

UDRŽANIE INTEGRITY DÁT
Používateľské dáta je možné aktualizovať z via -

cerých zdrojov a kontaktných bodov („touchpoint“)
najmä vtedy, ak podniky okrem novších „samoob-
služných“ rozhraní používajú i svoje star  šie procesy. 

Používatelia a administrátori môžu ďalej aktua -
lizovať používateľské informácie prostredníctvom
natívnych platformových rozhraní. Aby sa za brá -
nilo nezrovnalostiam používateľských informácii,
prináša IBM Tivoli Identity Manager podporu pre
porovnávanie definície a aktuálneho nastavenia
používateľského účtu.

Kontrola sa vykonáva z hľadiska platných pra-
vidiel a príslušným spôsobom je ošetrený stav,
keď aktuálne nastavenie nevyhovuje pravidlám
(out of policy account changes).

Ďalšie informácie
V prípade, že máte záujem dozvedieť sa bližšie

podrobnosti o produkte Tivoli Identity Manager 
a integrovaných riešeniach IBM, obráťte sa na
svoj ho obchodného zástupcu IBM alebo navštívte
ibm.com/tivoli/security.
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