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Introductie
Het tempo van de business neemt toe en IT speelt daarin een belangrijke rol. Hoe blijf je
als CIO of CISO in control zonder de vooruitgang te frustreren? Hoe houd je de
toegangsrechten tot bedrijfsapplicaties en data onder controle in een steeds
dynamischer opererend bedrijf? En hoe krijg je voldoende draagvlak binnen de
organisatie voor de noodzakelijke maatregelen en investeringen? Zou het mogelijk zijn
om als CISO de business te helpen vereenvoudigen en te versnellen? Ja, dat kan!
Snelheid en controle
Of het nu om een Cloud-oplossing, app of portal gaat: het moet sneller en sneller.
Belangrijk daarbij zijn de toegangsrechten die mensen hebben tot applicaties en data. In
technische termen: Identity Management (IDM), oftewel het beheer van identiteiten en
rechten. Vroeg of laat realiseert een organisatie zich dat IDM eigenlijk een
randvoorwaarde is voor veilig (samen)werken. Helaas blijkt in de praktijk dat klassieke
IDM-trajecten vaak langdurig en kostbaar zijn.
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Extreem eenvoudig én 90% versnelling
FuseLogic heeft zichzelf daarom de vraag gesteld: ‘Hoe kun je IDM-projecten extreem
vereenvoudigen en versnellen?’. Het antwoord daarop is ReadytoUse ID Lifecycle, een
oplossing waarmee wij Identity Management eenvoudig kunnen automatiseren en de
implementatie met 90% kunnen versnellen.

Over dit whitepaper
In dit whitepaper leggen we uit hoe deze vereenvoudiging en versnelling wordt
gerealiseerd. We delen onze praktijkervaringen van meer dan 10 jaar met IDM-trajecten
en bespreken hoe je met een moderne, 'business centric’ benadering en slimme
automatisering niet alleen versnelt, maar ook kosten reduceert en draagvlak binnen de
organisatie vergroot.
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Het Identity Management landschap
Bedrijven en organisaties willen gewoon zaken kunnen doen. Daarvoor is noodzakelijk dat
zij met cloudapplicaties, apps en portals innovatie en versnelling kunnen faciliteren en
toch controle houden over hun IT-omgeving. Er is echter een aantal factoren die de
complexiteit hiervan sterk vergroten.
Toenemende dynamiek
Om te beginnen worden organisaties steeds dynamischer. Medewerkers moeten altijd en
overal kunnen werken. Specifieke expertise wordt ingehuurd, de zogenaamde ‘flexibele
schil’ groeit. Er wordt nauwer samengewerkt met business partners, leveranciers en
klanten.
Het belang van IT
Daarnaast zien we IT belangrijker worden door de digitalisering en het belang van data.
De steeds verder groeiende hoeveelheid data is een van de belangrijkste ‘assets’
geworden en er worden steeds meer cloud applicaties gebruikt. Het resultaat is een
complex IT-landschap dat handmatig vrijwel niet meer onder controle kan worden
gehouden.
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Business of technisch vraagstuk?
Identity Management is een uitdagend werkveld. De ‘business’ bij onze klanten ziet het
als een functioneel vraagstuk, IT ziet het meer als technische uitdaging. Op basis van
meer dan 10 jaar ervaring met IDM-implementaties zien wij het als een soms grillige mix
van beide werelden. Maar uiteindelijk bepaalt de business de behoefte en het succes en
moet IT de faciliteiten bieden.
Wat is de essentie van Identity Management?
Identity Management gaat in essentie over het toekennen en beheren van (toegangs-)
rechten op bedrijfsmiddelen (applicaties, data, hardware) aan mensen (medewerkers,
leveranciers, klanten etc.). Deze rechten moeten ze krijgen op basis van een transparante
reden. Zo moet een sales medewerker toegang krijgen tot het CRM-systeem met
klantdata, HR-medewerkers krijgen toegang tot HR-systemen enzovoorts.
Het gaat dus om de ‘wie, waarom en wat’ vraag: welke persoon moet om welke redenen
toegang krijgen tot welke bedrijfsmiddelen? Het groeperen van rechten tot rechtensets
kan daarbij dienen om de systematiek beheersbaar te houden en de keuze terug te
brengen tot uitsluitend relevante opties. We kunnen bij het toekennen van rechten
onderscheid maken tussen rechten die groepen altijd standaard krijgen en rechten die zij
op verzoek via self service kunnen aanvragen.
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Welke IDM-benaderingen zijn te onderkennen?
Er zijn verschillende manieren om de ‘wie, waarom en wat?’ vraag te beantwoorden.
Klassiek: Role Mining
Role Mining begint bij de ‘wat’. Hierbij wordt in kaart gebracht
welke mensen op dit moment toegang hebben tot welke
informatie. Deze methode lijkt in eerste instantie vaak wel snel resultaten te leveren, maar
loopt daarna stroever en vaak vast. Een belangrijke oorzaak hiervan is dat alle
uitzonderingen op de regels door de jaren heen de gebruikte systematiek en structuur
hebben vervuild.
Klassiek: Role Based Access Control (RBAC)
RBAC begint juist bij de ‘wie’ vraag met een inventarisatie
en theoretische benadering van de mensen, de rollen die zij
binnen de organisatie vervullen en de mogelijke groepering van rollen en rechtensets.
RBAC komt uit een tijd van meer statische bedrijfsprocessen met een voorspelbare en
langdurig gelijkblijvende relatie tussen een groep medewerkers en de taken die zij
uitvoeren (bijvoorbeeld fabrieksprocessen).
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Steeds minder bedrijfsprocessen hebben echter de kenmerken van een “fabrieksproces”.
De dynamiek van innovatie en versnelling kan dan leiden tot een grote inspanning om
rollen en rechtensets continu aan te passen en te onderhouden. Een van de andere
nadelen van de RBAC-benadering is dat organisaties snel verzanden in zeer theoretische
modellen die mensen uit de business niet meer herkennen.

Innovatief: Reasons for Access
Deze aanpak begint bij de redenen ‘waarom’
mensen toegang moeten hebben tot bepaalde
bedrijfsmiddelen. Deze reden kan liggen in het
type werkzaamheden (sales, HR, finance etc.)
en/of de rol die een individueel persoon binnen
de organisatie vervult (bijvoorbeeld wel of geen
managementfunctie), aanmelding voor een studie of een bepaalde kostenplaats.
Essentieel is daarbij dat tegelijk wordt onderzocht of deze redenen ook daadwerkelijk
afgeleid kunnen worden uit bronsystemen zoals bijvoorbeeld een HR-systeem, projectsysteem, CRM-systeem of een student-systeem. Op deze manier volgt Identity
Management de business en de organisatie (in plaats van andersom) en worden de
termen en resultaten altijd door de organisatie herkend.
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Identity Management uitdagingen en oplossingen
Wij helpen onze klanten om Identity Management snel, pragmatisch en vooral werkbaar
binnen de organisatie in te richten. In onze dagelijkse praktijk komen wij veel herkenbare
IDM-uitdagingen tegen bij onze opdrachtgevers.

Uitdaging: IDM-projecten duren te lang
Bij een klassieke IDM-benadering ligt veel focus op een langdurig voortraject voordat de
feitelijke oplossing wordt gebouwd. Door veel tijd te besteden aan rollenmodellen, RBAC,
role mining en procesontwerpen zijn doorlooptijden van een tot twee jaar geen
uitzondering. En hoe langer de doorlooptijd van een IDM-implementatie, hoe groter de
kans dat de behoefte vanuit de organisatie tijdens het project verandert. In klassieke IDMprojecten worden planningen en budgetten hierdoor vaak overschreden.
Oplossing: Neem de organisatie en businessprocessen als startpunt en zoek daarin naar
herkenbare ‘reasons for access’. Lever snel de eerste resultaten op in een werkende
omgeving en bouw op dat fundament verder aan het succes.
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Uitdaging: De business haakt af
Bij klassiek IDM worden de initiële inspanningen gericht op theoretische zaken als
rollenmodellen, Role Based Access Control (RBAC), role mining en procesontwerpen. Dat
heeft tot gevolg dat de business zich in veel gevallen niet herkent in deze abstracte
modellen en haar enthousiasme en motivatie verliest.

Oplossing: Neem de bestaande organisatie en businessprocessen als startpunt, zonder
uitgebreide theoretische rollenmodellen. Leg de nadruk op gebruiksgemak en
toegevoegde waarde voor de gebruikers. Faseer het project en zorg voor snelle resultaten
met een ‘think big, start small’ aanpak. De business ziet dan snel concrete en tastbare
resultaten waardoor het enthousiasme kan groeien.
Uitdaging: IDM-beheer is ingewikkeld
Omdat de organisatie in beweging is en nieuwe (cloud, mobiele en web) applicaties wil
gebruiken, is er een continue vraag naar nieuwe koppelingen met die applicaties. Bij een
klassieke on-premises IDM-omgeving legt dat een grote druk op beheer voor het
realiseren van die koppelingen. Daarnaast moeten uit security oogpunt de nieuwste
updates en patches worden geïnstalleerd op de ontwikkel-, test-, acceptatie- en
productieomgevingen.
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Oplossing: Kies een platform dat Identity Management as a Service (IDaaS) biedt waarbij
de serviceprovider verantwoordelijk is voor de security updates en patches. Besteed bij
de keuze grote aandacht aan het criterium dat zoveel mogelijk koppelingen al standaard
beschikbaar zijn en aan de ondersteuning van relevante moderne standaarden voor het
koppelen van cloud, mobiele en webapplicaties.

Uitdaging: Visie, strategie en beleid
Voor veel organisaties is het uitdagend de ‘Soll’ situatie voor IDM helder te krijgen: hoe
ziet de beoogde of gewenste IDM situatie eruit? Het gaat hier zowel om de ontwikkeling
van visie en beleid als het vertalen naar accesmodellen en IDM-processen, zodat de te
ontwikkelen oplossing werkbaar is voor de hele organisatie. Een belangrijke factor hierbij
is ook de strenger wordende wetgeving, zoals de GDPR / AVG. Voor veel organisaties is
niet duidelijk wat hiervan de relatie met en impact op Identity Management is.
Oplossing: Begin bij de redenen ‘waarom’ mensen toegang moeten hebben. Zoek die
redenen in herkenbare concrete zaken zoals type werkzaamheden, lidmaatschap van
projectteam, aanmelding voor een studie of een bepaalde kostenplaats. Onderzoek
daarbij tegelijk of deze redenen ook daadwerkelijk afgeleid kunnen worden uit
bronsystemen. Op deze manier ontstaat een duidelijk beeld, volgt Identity Management
de business en de organisatie (in plaats van andersom) en worden de termen en
resultaten door de organisatie herkend.
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Neem verder als uitgangspunt dat de organisatie dynamisch is en de rechtentoekenning
voor medewerkers, klanten en businesspartners dus zoveel mogelijk moet worden
geautomatiseerd. Bij instroom, doorstroom en uitstroom worden rechten dan
automatisch en dynamisch toegekend of ontnomen en worden daarmee ook belangrijke
maatregelen in het kader van GDPR en AVG automatisch genomen.

Uitdaging: Cloud
De organisatie is volop in beweging met nieuwe initiatieven en de business wil in hoog
tempo nieuwe cloud applicaties snel en veilig in gebruik kunnen nemen. Klassieke onpremises IDM-omgevingen hebben in veel gevallen maar weinig standaard koppelingen
met cloud applicaties. Daarnaast kan IT door het arbeidsintensieve ontwikkelwerk voor
het maken van die koppelingen het door de business gevraagde tempo vaak niet bijbenen
en lopen ze achter met het aansluiten van applicaties.
Oplossing: Kies een platform dat Identity management as a Service (IDaaS) biedt waarbij
de serviceprovider zoveel mogelijk koppelingen al beschikbaar heeft en alle relevante
moderne standaarden ondersteunt voor het koppelen van cloud, mobiele en
webapplicaties.
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Uitdaging: Democratisering van IT
In het cloud tijdperk is IT niet meer het exclusieve domein van de IT-afdeling. Noem het
de democratisering, consumerization of liberalization van IT: feit is dat deze nieuwe
laagdrempelige IT-wereld ook nieuwe uitdagingen met zich mee brengt. Want uiteindelijk
draagt de IT-afdeling wel de verantwoordelijkheid voor de veiligheid, integriteit en
beschikbaarheid van bedrijfskritische data. En dat begint bij ‘in control’ zijn over de
toegangsrechten tot applicaties – of deze nu binnen of buiten het eigen datacenter
draaien.
Oplossing: Zorg ervoor dat de gebruiker zelf voordeel ervaart door het bieden van Single
Sign On, het snel automatisch verkrijgen van toegangsrechten en gebruiksvriendelijke
Self Service mogelijkheden. Ook alle applicaties die buiten de IT-afdeling vallen kunnen
dan snel worden geïntegreerd, zodat de organisatie weer de controle verkrijgt die nodig is
en inzicht heeft wie toegang heeft tot welke middelen.
Uitdaging: Over-autorisatie
Rechten worden in veel gevallen toegekend op basis van ‘doe maar wat persoon XYZ al
heeft’. Vervolgens worden bij functiewijzigingen extra rechten toegevoegd, wat resulteert
in over-autorisatie. Binnen de bedrijfsvoering zijn er immers altijd wel triggers om
toegangsrechten aan te vragen (een medewerker moet zijn of haar werk kunnen doen),
maar zijn er vaak geen triggers om die rechten weer ongedaan te maken.
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Een praktijkvoorbeeld: Een medewerker op de financiële administratie kan boekingen
voorbereiden, die vervolgens door de controller worden goedgekeurd en verwerkt.
Wanneer de medewerker een promotie maakt tot controller zonder dat zijn ’oude’ rechten
worden ingetrokken, ontstaat een risico.
Oplossing: Zorg met behulp van automatisering dat in alle gevallen de rechten van
gebruikers automatisch worden ingetrokken bij functiewijziging of vertrek. Ook de
rechten die ooit handmatig aan een medewerker zijn toegekend.
Uitdaging: Dynamiek in samenwerking
Organisaties gaan steeds dynamischer samenwerken met andere relaties zoals klanten
en partners. Dit resulteert niet alleen in security risico’s, maar kan ook zorgen voor
verloren omzet wanneer een business partner niet snel en gemakkelijk toegang tot de
juiste informatie of applicatie krijgt.
Oplossing: Zorg dat zowel medewerkers als klanten en partners automatisch het juiste
niveau toegang tot applicaties en data krijgen. Bied gebruiksvriendelijke self service
functionaliteit waarmee partners en klanten zaken zoals een password reset en
aanvragen van toegangsrechten, binnen de toegestane mogelijkheden, eenvoudig zelf
kunnen uitvoeren.
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Uitdaging: toekenning afhankelijk van menselijk oordeel
In veel organisaties worden toegangsrechten toegekend door mensen. Dat kan leiden tot
subjectiviteit bij het toekennen van rechten. En bij tijdelijke afwezigheid kan dat ook
leiden tot lange wachttijden en foutieve toegangsrechten.
Oplossing: Automatiseer het toekennen van toegangsrechten op basis van objectieve en
herkenbare business rules.
Uitdaging: Integratie
Identity Management oplossingen moeten altijd worden geïntegreerd binnen het ITlandschap. Dat betekent integratie met zowel bestaande legacy systemen als moderne
cloud, mobiele en webapplicaties
Oplossing: Kies een platform met zoveel mogelijk beschikbare koppelingen en de
ondersteuning van alle relevante moderne standaarden voor het koppelen van cloud-,
mobiele-, web- en legacy applicaties.
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Waarom klassiek IDM niet langer voldoet
Klassiek Identity Management wordt vaak gekenmerkt door grootschalige projecten met
een lange doorlooptijden. Tegen de tijd dat de oplossing wordt gebouwd, blijkt de
behoefte vanuit de organisatie al weer een paar stappen verder te zijn. Een pragmatische
en meer agile aanpak ligt voor de hand, maar het resultaat moet wel gegarandeerd goed
zijn. Immers de security bedreigingen en wetgeving zoals de GDPR en de AVG nemen
verder toe.
Dynamiek versus controle
De dynamiek binnen organisaties neemt sterk toe. Het laatste wat je wil is deze dynamiek
frustreren, want wanneer je een te rigide aanpak hanteert zullen mensen andere wegen
zoeken om hun doelen te behalen. Bijvoorbeeld met cloud applicaties die met een paar
klikken en een creditcard in gebruik genomen kunnen worden.
Scope creep ligt op de loer in klassieke IDM-projecten
Bij een klassieke IDM-benadering ligt veel focus op een langdurig voortraject voordat de
feitelijke oplossing wordt gebouwd. Door veel tijd te besteden aan theoretische
rollenmodellen, RBAC, role mining en procesontwerpen zijn doorlooptijden van een tot
twee jaar geen uitzondering. En hoe langer de doorlooptijd van een IDM-implementatie,
hoe groter de kans dat de behoefte vanuit de organisatie tijdens het project verandert.
20
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Identity Management, maar dan in 10% van de tijd
Door een pragmatische benadering en slimme automatisering kan een werkende Identity
Management oplossing in 10% van de tijd worden gerealiseerd.
Om dit te kunnen realiseren, hanteren wij een andere aanpak. Wij gaan niet uit van een
theoretische benadering om tot een rollenmodel te komen, maar van de reeds binnen de
organisatie aanwezige data. Daaruit leiden wij de ‘reasons for access’ af, wat voor een
ongelofelijke versnelling zorgt. Tegelijkertijd zorgt deze aanpak voor veel meer flexibiliteit.
Op deze manier volgt Identity Management de business, in plaats van andersom.

Automatisering van de ID lifecycle
Veiligheid zonder op de rem te hoeven trappen vereist een goede balans tussen
dynamiek en toegangscontrole. Bij elke nieuwe applicatie die in gebruik wordt genomen
wil je ongeautoriseerde toegang en het verlies van bedrijf kritische en privacygevoelige
data voorkomen. Naarmate een organisatie meer applicaties in gebruik heeft vormen
deze werkzaamheden een grotere uitdaging.
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Een geautomatiseerd ID Lifecycle platform kan daarbij helpen. Als je kans ziet het
verstrekken en intrekken van toegangsrechten zoveel mogelijk te automatiseren verhoog
je efficiency, versnel je de ingebruikname van nieuwe software, vermindert de werkdruk
en reduceer je de kans op menselijke fouten. Met ID Lifecycle automatisering introduceer
je het geautomatiseerd toekennen en intrekken van toegangsrechten op basis van de
bedrijfsprocessen. Self service aanvraag-, goedkeuring- en certificeringmogelijkheden
vergroten de gebruiksvriendelijkheid en efficiency van het systeem.
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24

FuseLogic ReadytoUse ID Lifecycle
Op basis van onze eerder beschreven ervaringen en visie op Identity Management heeft
FuseLogic ReadytoUse ID Lifecycle ontwikkeld, een geautomatiseerde ID Lifecycle
oplossing voor zowel enterprise als cloud applicaties. ReadytoUse ID Lifecycle kan in
10% van de tijd operationeel zijn, volgt de dynamiek van de business en ondersteunt het
volledige applicatie landschap.
Uitgangspunten
Een aantal belangrijke uitgangspunten heeft aan de basis gestaan van ReadytoUse ID
Lifecycle. Om te beginnen staat de business centraal; we leiden de rechtentoekenning
zoveel mogelijk af van de bedrijfsprocessen. Het systeem is gebaseerd op best practices
en de nadruk ligt op gebruiksgemak en toegevoegde waarde voor zowel de IT-afdeling als
de gebruikers. Doordat we snel resultaten boeken met een ‘think big, start small’ aanpak
kan je met lage risico’s live gaan. Tot slot is de toekomstbestendigheid van deze
oplossing geborgd doordat deze is gebouwd op basis van een, volgens Gartner en
Forrester, marktleidend standaard IDM-platform.
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Features en functies
De belangrijkste features en functies van ReadytoUse ID Lifecycle:
• Geautomatiseerde Identity Lifecycle voor medewerkers, klanten en businesspartners
op basis van jouw organisatie en bedrijfsprocessen.
• Automatische toegangsrechten op basis van de organisatie en businessprocessen,
dus géén uitgebreide theoretisch exercities met rollenmodellen, RBAC of role mining.
• Volgt naadloos de dynamiek van de business.
• Best practices voor middelgrote organisaties voor cloud- en enterprise-applicaties.
• Gebruiksvriendelijke self service-aanvraag, approval- en certification-mogelijkheden.
• ID Management as a Service platform inclusief ca. 5.000 standaard koppelingen en
ondersteuning van alle relevante moderne standaarden voor het koppelen van cloud,
mobiele en web applicaties.
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De voordelen van ReadytoUse
• Met ReadytoUse krijg je minimaal 80% van het volledige IDM-spectrum tegen 10% van
de tijd en kosten. De rest kan, voor zover nodig, aanvullend worden ingericht.
• ReadytoUse biedt 100% Audit Trail en Certification-mogelijkheden vanuit een centrale
administratie. Je krijgt eenvoudig inzicht in en rapportage van toegangsrechten en
identiteiten.
• De rechtentoekenning wordt intelligent en geautomatiseerd afgeleid van de business
processen.
• De basisconfiguratie is in korte tijd operationeel en groeit met de behoefte van je
organisatie mee. ReadytoUse is uit te breiden met zowel standaard als maatwerk
opties.
• ReadytoUse is ideaal voor middelgrote organisaties met enterprise applicaties en
cloud applicaties.
ReadytoUse aanpak
Per business proces analyseren wij in korte tijd de ‘reasons for access’ en of we op basis
van beschikbare data het toekennen van rechten kunnen automatiseren. Essentieel
daarbij is dat we dit altijd gezamenlijk met de klant doorlopen; we gaan samen met de
business op zoek naar de herkenbare ‘reasons for access’.
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Voorbeeld: aanmelding studenten
Een goed voorbeeld zijn nieuwe studenten die tijdens hun aanmelding tijdelijk bepaalde
rechten nodig hebben. De ‘reason for acces’ is de aanmelding voor een studie. Een
aanmelding kan echter op verschillende manieren worden beëindigd: bijvoorbeeld omdat
de student zich heeft aangemeld voor een andere studie of dat een examen niet is
behaald. Data daarover zijn te vinden in onder andere het aanmeldsysteem van de
onderwijsinstelling en het systeem van DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs). Op basis
daarvan kunnen de noodzakelijke toegangsrechten automatisch worden toegekend en
ook weer ingetrokken.
Snel en voorspelbaar resultaat
De ReadytoUse oplossing levert snelle en voorspelbare resultaten waardoor wij in staat
zijn Identity Management implementaties op basis van fixed price te realiseren.
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Waarom ReadytoUse?
We zochten naar een mogelijkheid om snel een IAM-platform te kunnen leveren dat
organisaties in staat stelt om “in control” te zijn over “wie wat mag”, zonder te veel druk
op de bedrijfsvoering en met behoud van de IAM-functies die Compliancy/Risk gedreven
organisaties nodig hebben.
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ReadytoUse ID Lifecycle
in de praktijk
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ReadytoUse ID Lifecycle in de praktijk
Implementatie
ReadytoUse ID Lifecycle wordt in vier fasen gerealiseerd:
1. Bepalen van de ‘reasons for access’
2. Zijn deze herkenbaar in processen?
3. Zijn data beschikbaar op basis waarvan kan worden geautomatiseerd?
4. Bepalen van de rechten-sets
Bij de inrichting van ReadytoUse ID Lifecycle kijken we dus eerst naar data en events die
als input voor automatisering kunnen dienen en pas daarna bepalen we de rechten sets.
Daarbij kan een eenvoudig en pragmatisch groeimodel worden gehanteerd: beginnen met
een beperkte set automatisch toe te kennen rechten. Door de aanvragen via Self Service
ontstaat snel inzicht in de benodigde rechten sets. En in de tussentijd is bij
functiewisseling en vertrek gegarandeerd dat die rechten automatisch worden
ingetrokken zodat het probleem van over-autorisatie structureel wordt opgelost.
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Configuratie
Bij de configuratie van ReadytoUse ID Lifecycle worden data elementen, events en
triggers uit diverse bestaande bronnen binnen de organisatie (directories, applicaties of
processen) met behulp van een intelligente connector gekoppeld aan profielen. De
profielen en bijbehorende rechten worden ingedeeld in groepen. Per profiel wordt bepaald
welke rechten het profiel automatisch moet toegekend krijgen en welke optionele
aanvullende rechten door de user kunnen worden aangevraagd.
De volledige geautomatiseerde rechtenstructuur wordt vervolgens gebruikt voor
provisioning en authenticatie om de feitelijke toegang van gebruikers tot applicaties te
verzorgen. En alle toegekende rechten kunnen ook direct automatisch weer worden
ingetrokken bij bijvoorbeeld functiewijziging of vertrek.
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Over FuseLogic
FuseLogic adviseert, implementeert oplossingen en verbetert processen op het gebied
van Identity en Access Management. Wij realiseren pragmatische oplossingen, met als
uitgangspunt de organisatie en businessprocessen. Ons vertrekpunt is altijd de dagelijkse
realiteit van de klant en we blijven daarmee weg bij een strikt theoretisch kader. We
zorgen voor heldere, werkbare oplossingen, ook in zeer dynamische omgevingen
FuseLogic staat voor specialistische kennis, jarenlange ervaring - we bestaan sinds 2007en een proactieve aanpak.
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De FuseLogic aanpak
Dynamische organisatie als uitgangspunt
Als Identity Managementspecialist hebben we in de afgelopen jaren de behoefte bij onze
klanten zien veranderen. De klassieke aanpak werkt niet meer. Organisaties gaan op
andere manieren werken: meer projectmatig, in een matrix organisatiestructuur. Agile
projecten, teams en flexwerkers vragen om dynamische en flexibele toegangsrechten.
Business is leading
Een belangrijk verschil zit in de aanpak die wij hanteren: bestaande data in de
bedrijfsprocessen zijn ons startpunt. Analyse daarvan geeft vaak al veel bruikbaar inzicht.
Bijvoorbeeld hoe reeds beschikbare data als kostenplaatsen, afdelingen, functies en
projecten kunnen leiden tot het – automatisch of via self-service – beschikbaar stellen én
afnemen van de toegangsrechten. Naast versnelling leidt dit tot draagvlak en
enthousiasme omdat de business zich herkent in deze aanpak!
Snel en voorspelbaar resultaat
De ReadytoUse oplossing levert zodanig snelle en voorspelbare resultaten, dat wij
daarmee in staat zijn IDM implementaties op basis van fixed price te realiseren.
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Meer weten?
Wil je weten hoe jouw volgende IDM oplossing ook in 10% van de tijd kan worden
gerealiseerd? Neem dan contact met ons op voor een goed gesprek over het
automatiseren van de ID lifecycle, of een gratis ID Lifecycle Automation quick scan.

Contactgegevens
FuseLogic BV
Olympia 1a/1b
1213 NS Hilversum, Netherlands
E
info@fuselogic.nl
W
www.fuselogic.nl
T
035-646 26 40
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