
Een grote overheidsinstantie heeft meer dan 20.000 interne 
gebruikers die werken met een diversiteit aan systemen via 
meerdere devices op verschillende momenten en locaties. 

Voor deze klant is het essentieel dat haar gebruikers 
alleen toegang hebben tot de voor hen geautoriseerde 
informatie aangezien het zeer privacy gevoelig informatie 
betreft. Daarnaast heeft deze klant ook te maken met een 
flexibele inhuur die met dezelfde informatie moet werken, 
maar alleen op tijdelijke basis. 

Dankzij Sogeti is deze klant in control over haar gebruikers 
en de rechten die zij hebben op de verschillende 
toepassingen en de bijbehorende informatie. Daarnaast 
hebben zij inzicht in de benodigde licenties. Bovendien zijn 
(nieuwe) medewerkers per direct productief in plaats van 2 
weken te moeten wachten op de correcte autorisaties. 

Secure IAM zorgt ervoor dat de business weer de 
verantwoordelijkheid kan nemen over de applicaties 
waar zij eigenaar van zijn, waardoor IT zich weer op haar 
kerntaken kan focussen. 

Secure Identity & Access Management.
Het adopteren van Social, Mobile, Analytics, Cloud en 
Internet of Things (SMACT) technologie als deel van 
uw digitale transformatie hoeft geen nieuwe risico’s te 
betekenen voor gevoelige data en andere assets. Met 
onze Identity en Access Management (IAM) services, kunt 
u cyber security risico’s managen en in control komen over 
nieuwe manieren van werken.

IAM als uw “first line of cyber defense”.
Terwijl u met meer en meer klanten, business partners 
en derde partijen verbindingen legt, groeit gelijktijdig de 
identiteitsscope van uw business.

Uw IAM infrastructuur wordt de nieuwe voordeur via welke 
zij toegang krijgen tot uw  corporate resources. 
De efficiency en effectiviteit hiervan is bedrijfskritisch 
en een hoeksteen van uw bedrijf. Het moet uw 
informatie beschermen terwijl medewerkers gebruik 
maken van meerdere devices voor het benaderen van 
werkgerelateerde applicaties vanaf willekeurige locaties.

Right people, right resources, right time.
IAM is een zeer belangrijke business enabler. 
Hiermee kunt u het delen van identiteitsinformatie tussen 
nieuwe applicaties voor klanten beveiligen, interne risico’s 
beheersen en uw organisatie beschermen tegen cyber 
aanvallen.

Dit betekent dat de juiste mensen toegang krijgen tot de 
juiste bronnen op het juiste moment.

Met onze aanpak maakt u uw transformatie naar een 
nieuw digitaal tijdperk mogelijk en door samen te werken 
met de juiste mensen uit uw business wordt uw IAM 
implementatie een succes.

Sogeti AIM.
Analyse
Identificeren van security risico’s, rekening houdend met 
wet- en regelgeving. In de eerste stap ondersteunen wij 
u met onze risico analyse van de bestaande situatie. In 
plaats van de organisatie te overvoeren met vragenlijsten 
en langdurige besprekingen, weten wij hoe we de 
vinger op de zere plek kunnen leggen, omdat wij weten 
welk soort risico’s uw organisatie kan lopen. Na onze 
analyse krijgt u een duidelijk advies welke stappen gezet 
moeten worden om uw Identity & Access Management te 
verbeteren. 

Identity & Access 
Management.

Right people, 
right resources, 
right time.



Improve
Voordat we het verbeterproces starten, bepalen we uw 
risk appetite. Gebaseerd op de analyse en hoeveel risico 
acceptabel is voor uw organisatie, helpen wij u met het 
verbeteren van noodzakelijke IAM maatregelen.  Enkele 
voorbeelden van verbeteringen zijn:
• Rolbeheer
• Autorisatiebeheer (schonen)
• Segregration of Duty
• Provisioning (geautomatiseerd toekennen en 

terugtrekken van autorisaties)
• Federation (bv. Autorisaties via social media en/of 

DigID)
• Privileged User Management

Manage
Naast verbeteringen is het van groot belang dat de 
bovenstaande verbeteringen continu worden getoetst 
en indien nodig aangepast aan de veranderde 
omstandigheden. 

De volgende stap.
Sogeti kan met FastTrack als oplossing een Proof Of 
Concept bieden voor bovenstaande verbetermaatregelen. 
Met het IAM FastTrack, biedt Sogeti haar klanten de 
mogelijkheid om snel een IAM project te starten en 
concrete resultaten op te leveren binnen een paar 
weken. IAM FastTrack maakt gebruik van de technologie 
van marktleiders. De business case en roadmap voor 
de implementatie zijn gebaseerd op feiten in plaats 
van aannames. De kennis en ervaring die Sogeti 
heeft met IAM wordt gebruikt om een lange en dure 
voorbereidingperiode te voorkomen; en zorgt voor een 
snelle, kosteneffectieve en agile IAM implementatie.

Als u meer wilt weten hoe onze aanpak uw organisatie kan 
helpen om met vertrouwen uw digitale transformatie in te 
gaan, wetende dat uw informatie veilig blijft, neem dan 
contact op met Rogier van Agt.

Het resultaat.
Meer dan 40 grote, international IAM opdrachten hebben 
ons een uniek inzicht gegeven in het IAM landschap. Wij 
helpen organisaties om hun IAM uitdagingen beter te 
doorgronden en ontwikkelen met hen hun visie, strategie, 
business afstemming en business case.

Kortom.
Dankzij Sogeti is uw organisatie in control over haar 
gebruikers en de rechten die zij hebben op de 
verschillende toepassingen en de bijbehorende informatie. 

Sogeti Nederland B.V.
Sogeti is een multi-IT specialist actief in applicatiebeheer, management 
van infrastructuren en (High-Tech) engineering. De oplossingen van 
Sogeti voor mobile, security, de cloud en business intelligence dragen 
bij aan het realiseren van de strategische doelstellingen van haar 
klanten in de grootzakelijke markt. Op het gebied van softwaretesten is 
Sogeti marktleider, zowel wereldwijd als in Nederland. Passie voor het 
vakmanschap zit in de genen van de 3000 Sogetisten werkzaam (dicht) 
bij de klant. Sogeti Nederland B.V. maakt deel uit van de wereldwijde 
Sogeti-groep met zo’n 20.000 IT- professionals in vijftien landen met 
meer dan honderd vestigingen in Europa, de VS en India.
Meer informatie is beschikbaar op www.sogeti.nl
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