נהל ואבטח את הגישה ליישומים שלך
באמצעות Azure Active Directory

פרק 1
מהו ניהול זהויות וגישה?

מהו ניהול זהויות וגישה?

הטרנספורמציה
הדיגיטלית

מחשוב ענן ומכשירים ניידים חוללו טרנספורמציה במקום העבודה המודרני .כוח עבודה גלובלי יותר ויותר יכול לעבוד

בגמישות מכל מקום באמצעות יישומי תוכנה כשירות ( )SaaSשניתנים בחינם או בעלות נמוכה כדי לפתור אתגרי

פרודוקטיביות ושיתוף פעולה .ארגונים גדולים מעבירים יישומים ומחשוב לענן כדי להפוך את הארכיטקטורה שלהם

למודרנית ,ועסקים שונים משתמשים בשירותי ענן חדשים כדי לבנות יישומים מותאמים אישית בהתאם לצרכיהם

הספציפיים .הטכנולוגיה החדשה עזרה להגביר את הפרודוקטיביות בארגונים ,אך הטרנספורמציה הדיגיטלית גם הביאה
עמה שלושה אתגרים חדשים.

מהו ניהול זהויות וגישה?

אתגרים חדשים

סיכון אבטחה :לפני מהפכת הענן ,ה IT -שימש כשומר הסף של הטכנולוגיה .היישומים והפלטפורמות שניהלת ואבטחת
נתחמו בתוך הרשת ,וכל מי שנכנס למשאבי החברה אומת תחילה על-ידי חומת האש .הימים האלה נגמרו .לעובדים

שלך יש שליטה רבה יותר על הטכנולוגיה שבה הם משתמשים ,ושאליה הן ניגשים בעיקר דרך האינטרנט .מתקפות
סייבר למדו לנצל פגיעויות אלה .אפילו כאשר המשתמש יודע מהי הסיסמה הנכונה של חשבון ,לא תמיד ניתן לדעת

בוודאות את זהותו האמיתית.

נטל ניהולי :העלייה האדירה במספר נקודות הקצה סיפקה למשתמשים דרכים רבות יותר להתחבר ,אך היא גם גורמת

סיוטים למנהלי מערכת .ארגונים רבים אינם מודעים לכל הכלים שבהם העובדים משתמשים ,ואפילו כאשר הם מנהלים
את המלאי בצורה תקינה ,המספר העצום של יישומי ענן משמעותו שעליך לנהל מערכות מרובות של זהויות ,דבר
המגדיל את העלויות ומוסיף לסיכוני האבטחה הקיימים.

חוויית משתמש גרועה :גם המשתמשים סובלים .הם אוהבים את הגמישות אך מתוסכלים מכמות האישורים שעליהם

לזכור.

האתגרים
שנוצרים על-ידי
הטרנספורמציה
הדיגיטלית
סיכון אבטחה

נטל ניהולי

חוויית משתמש
גרועה

מהו ניהול זהויות וגישה?

ניהול זהויות וגישה
כשכבת הבקרה
המרכזית

המכנה המשותף של קשיים אלה הוא מערכות לא יעילות לאימות הזהות .הזהות החליפה את מתחם הרשת כשכבת
הבקרה החדשה .דרושים לך פתרונות שמחברים את הכלים ,הארכיטקטורה ,המכשירים והשירותים הנפרדים ברחבי
הארגון כדי להגן על הארגון בצורה טובה ביותר ולנהל את הגישה הן עבור מערכות ניהול הזהויות והגישה ( )IAMשל

העובדים והן עבור מערכות  IAMשל השותפים בצורה מאוחדת תחת מערכת אחת ,דבר המעניק לך שליטה רבה יותר.

פתרונות כאלה מספקים שיתוף פעולה חלק מעבר לגבולות הארגון תוך שיפור האבטחה של משאבי החברה .פתרון
 IAMטוב מאפשר לך לחבר את המשתמשים שלך לכל יישומי העבודה שלהם – בין שיישומים אלה נמצאים בענן או

בסביבה המקומית – באמצעות ערכת אישורים אחת .פתרונות  IAMמיועדים לתת למשתמשים גישה רק למשאבים

הדרושים להם ולחסום בפני משתמשים בלתי מורשים את הגישה לנתונים שהם לא אמורים לגשת אליהם .זכויות
הגישה וההרשאות של המשתמשים מנוהלות מפורטל מרכזי ,דבר המצמצם במידה רבה את התהליכים הידניים

הכרוכים בהקצאה ובביטול הקצאה של חשבונות משתמשים .פתרונות  IAMגם מספקים כלים לניהול מדיניות אבטחה
עבור הזהויות והיישומים שלך .פתרונות  IAMהטובים ביותר מגנים על זהויות בצורה טובה יותר ,משפרים את חוויית

המשתמש ומגבירים את היעילות הניהולית.

פתרונות  IAMפותרים
אתגרים אלה
הגנה טובה יותר על
זהויות

שיפור חוויית
המשתמש

הגברת היעילות
הניהולית

פרק 2
מבט כולל על Azure AD

מבט כולל על Azure AD

פתרון מקיף

 )Azure AD( Mהוא פתרון  IAMמקיף בענן ,ומוצר מוביל בשוק לניהול מדריכי כתובות,
 icrosoft Azure Active Directory

גישה ליישומים והגנה מתקדמת על זהויות Azure AD .מאפשר לארגונים לנהל ולאבטח זהויות עבור העובדים ,השותפים

והלקוחות כדי שיוכלו לגשת אל היישומים והשירותים הדרושים להם Azure AD .עוזר למיליוני ארגונים לנהל ולאבטח
יותר ממיליארד זהויות.

הפוך את הגישה למודרנית

אבטח ופקח

נהל ואבטח את הגישה לנתונים ולמשאבים

לנוכח ההיקף הגבוה של מתקפות על

חבר את כל המשתמשים ,היישומים

חשיפה לסכנה היא לעקוב באופן רציף

של הארגון שלך בסביבה המקומית ובענן.

והמכשירים שלך לענן כדי לאפשר גישה

אישורי משתמשים מדי יום ,הדרך למנוע

מהימן שניתן לשנות את ההיקף שלו למיליוני

אחר התנהגות רגילה וחריגה בהתבסס

בתעשייה .התחבר למשתמשים החיצוניים

או באמצעות החשבונות החברתיים שלהם.

להחיל בינה מלאכותית ולהפוך את

באמצעות חוויות שירות עצמי ידידותיות

לנתונים ולבינה ב ,Microsoft 365 -ובנה

חלקה ומאובטחת וניראות ובקרה מוגברות.

אפשרויות שירות עצמי לזמינות כדי לשמור

התגובות לאוטומטיות .מצא את האיזון בין

על עלויות נמוכות ולשפר את הפרודוקטיביות

של המשתמשים שלך.

הרחב את העסק שלך באמצעות שירות ענן

בנה יישומים שמספקים למשתמשים דרך

קלה להיכנס לחשבון האישי שלהם או

על טווח רחב ככל האפשר של אותות,

הפוך זרימות עבודה לאוטומטיות והפוך

התחבר ושתף פעולה

פתח ושלב

פרודוקטיביות לאבטחה באמצעות גישה

בזמן הנכון למשאבים הנכונים ,וביקורות
גישה ואכיפת מדיניות קבועות.

משתמשים עם אבטחה וגמישות מובילות

שלך ואפשר להם להיות פרודוקטיביים
למשתמש ובקרות אבטחה מוכללות.

חשבון העבודה או בית הספר בMicrosoft -

התחל להתחבר ל ,Microsoft Graph -הגשר
יישומים עשירים .הפוך כניסה יחידה לזמינה

והפוך את הקצאת המשאבים למשתמשים

לאוטומטית ,ותוכל להגיע לארגונים הגדולים
ביותר בעולם.

פרק 3
 Azure ADעבור
היישומים שלך

 Azure ADעבור היישומים שלך

פלטפורמה אוניברסלית

 Azure ADמאפשר לך לנהל זהות משותפת עבור כל משתמש ברחבי התשתית ההיברידית שלך כדי שיוכל לגשת לכל

היישומים הדרושים לו ,כולל יישומי קו פעולה עסקי בענן ובסביבה המקומית .נהל את כל הזהויות שלך מפלטפורמה

אוניברסלית ,דבר שמגביר את היעילות הניהולית ומספק לך שליטה רבה יותר .החל מדיניות אבטחה פרטנית על כל

אחד מהיישומים הנמצאים בשימוש בארגון שלך.

 Azure ADעבור היישומים שלך

חסוך זמן וכסף

 Azure ADמשולב מראש עם אלפי יישומים ,כולל אפשרויות פופולריות כגון WorkdayServiceNow ,SuccessFactors ,,

 Adobeו ,Concur -דבר המקל עליך להפוך יישומים אלה לזמינים עבור המשתמשים שלך .באמצעות מסוף אחד ,פרוס

פריטי מדיניות עקביים ונטר את זכויות הגישה .באפשרותך להפוך זרימות עבודה לאוטומטיות לצורך הקצאת משאבים

למשתמשים וניהול מחזור החיים ,וחסוך זמן ומשאבים באמצעות ניהול חשבון בשירות עצמי .באפשרותך גם לשלב פרטי

משתמשים מכלים של משאבי אנוש כמקור אמת ,דבר שמבטל את הצורך בקבצי  Scriptמותאמים אישית או בתהליכים

ידניים לניהול תכונות משתמש.

היישומים שתצורתם נקבעת דרך  Azure ADמאפשרים כניסה יחידה ( )SSOלצורך גישה חלקה ,ומשמעות הדבר היא

שהמשתמשים אינם צריכים לזכור אישורים עבור כל חשבון יישום או לעשות שימוש חוזר בסיסמאות חלשות ולהסתכן
בהפרת נתונים .חשבונות שתצורתם נקבעה עבור הקצאה אוטומטית מספקים למשתמשים גישה למשאבים חדשים

בהקדם האפשרי .עבור הקצאה נכנסת Azure AD ,מבטיח שעובדים חדשים יקבלו גישה לכל המשאבים הרלוונטיים

שלהם מהיום הראשון.

חיסכון בזמן
ובכסף

שילובי SaaS
מוכללים

כניסה
יחידה

גישת משתמשים
מהיום הראשון

 Azure ADעבור היישומים שלך

ספק גישה מאובטחת
יותר לכל היישומים שלך

 Azure ADמספק לך הגנה מקיפה על זהויות בכל היישומים שלך – הן יישומי  SaaSוהן יישומי קו פעולה עסקי מקומיים.

בין שהמשתמש מבקש גישה ל Microsoft Word -או לBox - Azure AD ,מוודא שהגישה שלו מאושרת לפני הענקת גישה.

באפשרותך גם להגדיר מדיניות פיקוח על גישה כדי להבטיח שלמשתמשים תהיה גישה רק לפריטים שהם זקוקים להם,
כאשר הם זקוקים להם .באפשרותך לדרוש מהמשתמשים לבקש הרשאת גישה ,ובאפשרותך לקבוע מגבלת זמן עבור

משך הגישה אל היישום ולבצע סקירות תאימות סדירות של הגישה.

 Azure ADגם מנצל את העוצמה של  Microsoft Intelligent Security Graphולמידת מכונה כדי לנתח טריליוני אותות בכל

המוצרים והשירותים שלך במטרה לכסות התנהגות לא טיפוסית ולהקצות סיכון רלוונטי לכל הפעלה Azure AD .בוחן

את המידע לגבי המכשיר והמיקום ומידע הקשרי אחר כדי להעריך את סיכון הכניסה .באפשרותך לקבוע פריטי מדיניות
של גישה מותנית של  Azure ADשמחילים באופן אוטומטי אמצעי אבטחה ,כגון חסימת בקשת גישה או דרישת איפוס
סיסמה כאשר כניסה מסוימת נחשבת מסוכנת או כאשר תנאי מדיניות מסוימים מתקיימים.

אמצעי אבטחה של
יישומים

הגנה על
זהויות

פיקוח על
גישה

מדיניות גישה
מותנית

פרק 4
כיצד לנהל ולאבטח יישומים
באמצעות Azure AD
 Azure ADמקל עליך להישאר בשליטה ולהפחית את העלויות באמצעות אוטומציה ,שירות עצמי ואכיפת מדיניות.

כיצד לנהל ולאבטח יישומים באמצעות Azure AD

שילובי יישומים של Azure AD

גישה היברידית מאובטחת

גלריית היישומים של  Azure ADמקלה עליך לקבוע את התצורה של כל אחד מאלפי היישומים

השתמש ב Azure AD Application Proxy -כדי לספק גישה מאובטחת מרחוק ליישום אינטרנט

המשולבים מראש ולחבר אותם לדייר שלך .כל היישומים הללו תומכים בחוויית כניסה יחידה (,)SSO

מקומי מבוסס-טענות ללא צורך ב.VPN -  App Proxyדורש התקנת מחבר קלת-משקל ,ומספק את

או במסגרת מדיניות כלל-ארגונית .לאחר הוספת היישום וקביעת התצורה שלו בהתאם לצרכיך,

.Azure AD

וניתן לקבוע את תצורת היישומים בקלות לגישה מותנית של  Azure ADעבור כל יישום בנפרד

משתמשים בעלי גישה מורשית יכולים למצוא אותו בקלות בפורטל 'האפליקציות שלי' של Azure

 ,ADפורטל מרכזי לגילוי והפעלה של יישומים על-ידי משתמשי הקצה.

אותה חוויית  ITומשתמשי קצה המסופקת על-ידי יישומי  SaaSהמחוברים דרך גלריית היישומים של

לחלופין ,אם ברצונך לנצל השקעות קיימות בתשתית ,למשל עם שותפים כגון ,F5 ZScaler SAP,

 Oracleאו  ,Ping Identityכדי לחבר סוגים אחרים של יישומים כגון אלו המשתמשים בפרוטוקולי

אם בנית יישום או שעליך לשלב יישום עבור הארגון שלך ,באפשרותך גם לבקש לרשום אותו

אימות מבוססי-כותרת או  ,Kerberosבאפשרותך לבצע גם פעולה זו ועדיין ליהנות מיתרונות המרכוז

עיין באלפי היישומים המשולבים מראש >

קרא כיצד להוסיף יישום מקומי באמצעות > App Proxy

בגלריית היישומים של .Azure AD

והאבטחה של .Azure AD

חבר רשתות ועננים אחרים של יישומי שותפים >

כיצד לנהל ולאבטח יישומים באמצעות Azure AD

הקצאת משאבים אוטומטית

ניהול קבוצות

 Azure ADמאפשר לך לבצע אוטומציה של היצירה ,התחזוקה וההסרה של זהויות משתמשים

 Azure ADעוזר לך לספק גישה למשאבים של הארגון שלך על-ידי מתן זכויות גישה למשתמש

ביישומי  SaaSפופולריים .באפשרותך ליצור באופן אוטומטי חשבונות חדשים במערכות הנכונות

עבור אנשים חדשים כאשר הם מצטרפים לצוות או לארגון שלך .כאשר אנשים עוזבים צוות

או ארגון ,באפשרותך להגדיר פריטי מדיניות שיבטלו אוטומטית את הפעלת החשבונות שלהם

מהמערכות הנכונות .על-ידי הפיכת משימות אלה לאוטומטיות ,באפשרותך להבטיח שהזהויות

ביישומים ובמערכות שלך יישארו מעודכנות בהתבסס על שינויים במדריך הכתובות ,או במערכת

משאבי האנוש שלך ,דבר שיפחית את השגיאות ויקצר את זמן הביצוע.

קבל מידע נוסף על הגדרת הקצאת משאבים וביטול הקצאת משאבים אוטומטיים ליישומי > SaaS

בודד או לקבוצת  Azure ADשלמה .השימוש בקבוצות מאפשר לבעל המשאבים לקבוע הרשאות

גישה עבור כל החברים בקבוצה ,במקום לספק להם את הזכויות בזה אחר זה .זוהי שיטה בטוחה

יותר מאחר שקיים סיכוי נמוך יותר שתיתן בטעות גישה לא מתאימה למשתמש בודד .שיטה זו

גם חוסכת זמן .באפשרותך גם לשנות באופן דינאמי את ההיקף של ניהול הקבוצות שלך על-ידי

אוטומציה של ההרשמה באמצעות פריטי מדיניות המבוססים על תכונות של זהויות.
למד כיצד ליצור קבוצה בפורטל > Azure

כיצד לנהל ולאבטח יישומים באמצעות Azure AD

שירות עצמי למשתמשים

הפוך את האימות למודרני

משימות מסוימות אינן חייבות להתבצע על-ידי מומחה  ,ITו Azure AD -מאפשר לך להקצות

 ,)AD FS( Aתוכל
אם אתה משתמש כעת באימות מקומי כגון  ctive Directory Federation Services

משימות כאלה לאנשים אחרים בארגון .ניתן לאפשר למשתמשים ליצור ולנהל קבוצות אבטחה

משלהם ב .Azure AD -בעלי קבוצות יכולים לאשר או לדחות בקשות חברות ,או להקצות את
השליטה בחברות בקבוצות.

הגדר קבוצות בניהול עצמי >
שירות עצמי מתייחס גם למשתמשים .המשתמשים יכולים להירשם לחשבון באמצעות פורטל

השירות העצמי אם יש להם כתובת דואר אלקטרוני מאומתת ,או להשתמש בפורטל כדי לאפס את

הסיסמה שלהם .הדבר יכול לחסוך לצוות התמיכה הרבה כסף והרבה זמן.
קבע את התצורה של איפוס סיסמה בשירות עצמי >

לשקול להעביר את היישומים שלך ל .Azure AD -תיהנה מאותם יתרונות משתמש כגון כניסה
יחידה ( ,)SSOאך תיהנה גם מיתרונות של מדרגיות ואבטחה הזמינים בענן ,כגון החלת בקרות

גישה פרטניות לפי יישום באמצעות גישה מותנית של  Azure ADאו האפשרות להעניק לשותפים

גישה למשאבים באמצעות שיתוף פעולה ( B2Bמעסק לעסק) של  .Azure ADניתן להעביר את כל

היישומים שמשתמשים בתקנים SAML 2.0WS-Federation , OAuth ,או  OpenID Connectלצורך
כניסה מאוחדת.

בנה פריטי מדיניות של גישה מותנית של  Azure ADכדי לאבטח את הגישה ליישומים שלך >
השתמש ב B2B -של  Azure ADכדי לשתף פעולה בצורה חלקה עם השותפים החיצוניים שלך >

חבר באופן מאובטח כל יישום ,בכל ענן
או שרת ל.Azure AD -

מיליון יישומים פעילים
וייחודיים מחוברים.

התחל עוד היום.
התחל גירסת ניסיון של  Azure ADללא תשלום לחודש אחד כדי לגלות באיזו
פשטות ניתן לנהל את גישת המשתמשים לכל היישומים שלך ולאבטח את הארגון
שלך.

