Lightweight Identity Synchronization Solution (LISS)

Identity Synchronization
Je digitale identiteit is de pijler van alle IT systemen die wij dagelijks gebruiken. Er zijn
accounts benodigd om in te loggen op de computer, om in te loggen op de email, om
software te gebruiken en om bestanden te verwerken. Wij treffen vaak situaties aan waar
deze accounts op meerdere verschillende systemen handmatig worden aangemaakt.
Soms zijn deze systemen verbonden, soms draaien zij volledig los van elkaar.
Om deze reden hebben wij een oplossing ontwikkelt voor het automatisch toewijzen en
beheren van aanmeldgegevens en rechten. Wij hebben de focus van het door ons
ontwikkelde product gelegd op de synchronisatie tussen het bron- en doelsysteem. Waar
nodig hebben we intelligentie toegevoegd voor de vertaling van deze informatie.
De naam van deze oplossing:

SCCT | Lightweight Identity Synchronization Solution (LISS)

Lightweight Identity Synchronization Solution
Waar Active Directory en Azure Active Directory de basis
zijn voor de IT, heeft Human Resources vaak een eigen
systeem om de gegevens van de medewerkers te
beheren. Door een koppeling tussen deze systemen te
realiseren, zullen accounts altijd direct gelijk zijn aan wat
de HR medewerker ingevoerd heeft. Dit betekent dat
een medewerker zodra deze in dienst komt direct
beschikt over de juiste accounts om aan het werk te
kunnen. Ook bij wijzigingen of uitdienst gaan hoeft er
niet geschakeld te worden met systeembeheerders of helpdeskmedewerkers die
handmatige handelingen moeten uitvoeren.
Door slim koppelen van enkele eigenschappen in het HR-systeem en groepen in (Azure)
Active Directory kunnen de permissies die een medewerker nodig heeft volledig
geautomatiseerd worden.

PowerShell
LISS is een met PowerShell gemaakte oplossing. Door
geen eigen database te gebruiken wordt het beheer
verminderd en een veilige opzet gerealiseerd, er wordt
immers geen data opgeslagen. U profiteert van een
standaard oplossing zodat weinig maatwerk nodig is.
Tegelijk is LISS is modulair opgebouwd waardoor ook
uw HR systeem passend kan worden gemaakt.
Wilt u een specifiek attribuut terug laten synchroniseren? Ook dit behoort tot de
mogelijkheden.
De oplossing kan bij u in het datacenter, in Microsoft Azure of bij SCCT worden
geïnstalleerd.. Zo houdt u zelf maximaal de controle. Uiteraard horen logging en
email-notificaties bij de eindoplossing zodat u volledig ontzorgt wordt.

Hoe is het support geregeld?
Software is altijd in beweging. Zo zijn wij continu aan het door ontwikkelen, innoveren en
verbeteren. Ook bedrijven zijn altijd in beweging. Als uw wenst aanpast, wilt u niet naar
de oplossing hoeven om te kijken. Om dit te bewerkstellingen kunt u gebruik maken van
onze support opties. De SCCT | Managed Cloud Services dienstverlening staat op dat
moment voor u klaar. Zo kunnen we uw periodiek of op afroep bij staan waar nodig.

Waarom SCCT en LISS?
SCCT is de preferred Microsoft Partner op het gebied van Microsoft Datacenter en Cloud
oplossingen. We hebben ons gespecialiseerd in Identity- and Access Management op
basis van Microsoft oplossingen. Vanuit deze specialisatie zijn wij bij uitstek de partner
voor het implementeren van uw Lightweight Identity Synchornization Solution.

Wilt u meer weten?
Wilt u meer weten over de toegevoegde waarde van de door SCCT ontwikkelde
Lightweight Identity Synchronization Solution? Of wilt u een referentie spreken om de
voordelen van deze oplossing uit de praktijk te horen? Neem dan contact op met uw
SCCT contactpersoon. Wij helpen u graag verder!

Over SCCT
SCCT is een Microsoft partner in hart en nieren. SCCT is een zakelijk ICT dienstverlener
gespecialiseerd in het leveren van hoogwaardige expertise op het gebied van Microsoft
Datacenter en Microsoft Cloud oplossingen. Wij geloven dat de Hybride Cloud voor
iedere organisatie toegevoegde waarde biedt. Onze expertise zetten we graag op
projectbasis bij u in. Samen met u als organisatie, selecteren we de juiste mix uit onze
diensten, om zo tot innovatieve en flexibele oplossingen te komen die optimaal
bijdragen aan de bedrijfsdoelstellingen

Het is onze missie om als Microsoft System Integrator de kwaliteit en flexibiliteit van uw
dienstverlening te verhogen. Dit realiseren we door de Microsoft Cloud in te zetten waar
dit van toegevoegde waarde is.

SCCT is een jonge, frisse en dynamische organisatie. Ondanks het jonge karakter van
onze organisatie, hebben de oprichters en specialisten van SCCT al jarenlange ervaring
met en bij Microsoft. SCCT heeft Most Valuable Professional en Microsoft Certified
Trainers in dienst.
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