Eenvoudig voldoen aan audits
Weinig werklast voor uw helpdesk
Cloudapplicaties met één klik openen

HelloID is een moderne en veilige cloud-based Identity
Management as a Service (IDaaS) oplossing. Met één krachtige
en kosten-efficiënte cloud oplossing heeft u een antwoord op
de steeds complexere Identity Management vraagstukken
binnen uw organisatie.

Identity as a Service

IAM in de Cloud

Succes van organisaties hangt steeds meer af
van de mate waarin de interne ICT op orde is.
Onder andere de verschuiving van on-premise
naar de cloud vormt daarbij een uitdaging. Uw
IT-afdeling verandert van ICT technisch naar ICT
regie en voelt deze druk om te veranderen, die
nog wordt verhoogd door steeds veeleisender
wet- en regelgeving op het gebied van audits en
beveiliging.

HelloID verzorgt Identity & Access Management
(IDaaS) vanuit de cloud. U hoeft niet te investeren
in een eigen infrastructuur met hardware, storage,
security en Identity Managementsoftware. De
installatie en configuratie is letterlijk een kwestie
van uren en Tools4ever verzorgt het beheer van
uw oplossing, inclusief automatische updates.

Met HelloID speelt u optimaal in op zowel de
nieuwe efficiency als de compliancy eisen. Onze
volledige cloud-gebaseerde Identity Management
oplossing biedt uw medewerkers een moderne,
gebruiksvriendelijke en goed beveiligde
omgeving. Medewerkers hebben vanuit een
overzichtelijk dashboard, conform hun functie
en dienstverband, met één klik toegang tot hun
applicaties. En dit voor een zeer scherpe Cost-ofOwnership.
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Zelf zorgt u alleen nog voor organisatiespecifieke zaken en dat is met HelloID zeer
eenvoudig. De lagere kosten en minimale
beheerwerkzaamheden gaan niet ten koste van
de controle en veiligheid. Integendeel, Identity
as a Service (IDaaS) van Tools4ever draait in
een maximaal beveiligde Azure-omgeving die
bovendien iedere 6 maanden grondig wordt
gecontroleerd door Deloitte Risk Services. Ook
is Tools4ever gecertificeerd voor ISO27001
en NEN7510. Compliance aan de strengste
securityeisen is dan ook gewaarborgd.
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Provisioning
Met HelloID Provisioning wordt het beheer van user accounts
en rechten in het netwerk en applicaties zoveel mogelijk
geautomatiseerd middels een koppeling met het HR-systeem.
User accounts inclusief de juiste rechten worden aangemaakt
als een medewerker start, rechten worden aangepast als een
medewerker van functie of afdeling veranderd en bij uitdienst
wordt een account direct dichtgezet. Hiermee wordt het
gehele in-, door- en uitstroomproces geautomatiseerd.
Op de eerste werkdag kan de medewerker inloggen op HelloID Access Management en heeft met 1 login
direct toegang tot alle applicaties en gegevens die horen bij de functie waarvoor hij is aangenomen.
Zonder gedoe. Mochten er nog zaken missen, omdat de informatie in het HR-systeem niet volledig
was, dan kan hij dit simpel en direct via HelloID Service Automation zelf aanvragen en wordt dit direct
uitgevoerd.

Service Automation
Service Automation is de volgende stap in Self-Service.
Gebruikers kunnen via het HelloID dashboard zelf online
IT‑diensten aanvragen. Voorbeelden van diensten zijn:
aanmaken tijdelijk account, veranderen van toegangsrechten,
tijdelijk extra rechten binnen een bedrijfsapplicatie, et cetera.
Hun manager kan met één klik goedkeuring geven, waarna
de wijziging volautomatisch wordt verwerkt in de ICTinfrastructuur.
Met HelloID publiceert en beheert u eenvoudig uw IT-productcatalogus. Via HelloID houdt de manager
overzicht welke medewerkers actief zijn en welke licenties, applicaties, shares, et cetera zij in gebruik
hebben. Alles wat geautomatiseerd kan worden, kan geplaatst worden in Service Automation en zorgt
ervoor dat de IT-afdeling zich kan richten op complexere projecten. De organisatie heeft sneller en
beheersbaar toegang tot de IT-diensten.

Access Management
HelloID Access Management biedt medewerkers, organisaties
waarmee u samenwerkt en eventueel klanten eenvoudig en
uniform toegang tot uw cloudapplicaties. Authenticatie vindt
plaats via een login met gebruikersnaam en wachtwoord.
Desgewenst kan two-factor authenticatie worden ingezet als
extra verificatie.
De gebruiker krijgt toegang tot een gebruiksvriendelijk
dashboard op de laptop, tablet of smartphone. Dat
dashboard toont via herkenbare iconen de cloudapplicaties die met één muisklik worden geopend. De
eindgebruiker hoeft in een sessie maar een keer in te loggen. HelloID ondersteunt alle gangbare Single
Sign-On protocollen om gebruikers per cloudapplicatie automatisch te identificeren en authentiseren.
Cloudapplicaties die niet standaard zijn voorbereid op SSO kunnen via een speciale voorziening binnen
HelloID toch eenvoudig als SSO applicatie aan een eindgebruiker aangeboden worden.
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