
 رشكة رائدة يف مجال األدوية الحيوية / التكنولوجيا الحيوية ذات حضور عاملي ولديها متطلبات
.GxP و IP و PII االمتثال لحماية عمليات

.أراد العميل تقليل التعرض للهجوم للحركات الجانبية وكذلك التصعيد املتمزي

أيًضا، قم بتقليل ترسب أوراق االعتماد الطوعية / غري الطوعية عن طريق
.املوظفني اليت من شأنها أن تؤدي إىل تعطيل عمليات التصنيع أو املساومة عليها

 سعى العميل إىل حل يتيح سهولة االستخدام لغري مستخدمي تكنولوجيا املعلومات
.ويوفر أدوات كافية للخدمة الذاتية

عن العميل

األهداف

 ورش عمل مختلفة مع العميل ملناقشة  ®ISSQUARED نظمت
 الخيارات واالسرتاتيجيات األكرث موثوقية. كنتيجة لذلك، قررنا أن أفضل
 طريقة هي منع املستخدم من استخدام نفس كلمة املرور عرب حسابات
 متعددة عرب نطاقات الدليل النشط مختلفة غري موثوق بها (كل فرد لديه
:اثنان على األقل). فيما يلي الدوافع لتصميم الحل

 املقاربة

 تازايتمالا تاذ دامتعالا تانايب ضرع دييقت .أ
.ةسسؤملا ةكبش يف

 تاباسحلل ةمراصلا دامتعالا تانايب ةسايس .ب
.ةزيمملا

 ايجولونكت لاجم يف نيلماعلا ريغل ةلطعم ريغ .ج
.ةيمويلا مهفئاظو ءادأل تامولعملا

 نيمدختسملل تاراطخإلاو ةيتاذلا ةمدخلا تارايخ .د
.اهنييعت مت حالصإ تاءارجإ يأل

 نيلحرملا نيمدختسملل يلآلا ريفوتلاو دادعإلا .ه
.ةيتاذلا ةمدخلا نيكمت عم

.ةيلاعفلا مييقتل سيياقم .و

a)

b)

c)

d)

e)

f)

استخدام إدارة الهوية

دراسة الحالة

التكنولوجيا الحيوية

املرونة اإللكرتونية



املرحلني تلقائًيا بواسطة الهوية" ORSUS" تم الزتويد للمستخدمني   إلدارة 
 والوصول

.تمت استعادة الوصول إىل جميع التطبيقات اليت تم ترحيلها تلقائًيا

الذاتية يف شكل الخدمة  خيار  توفري  والوصول" ORSUS" تم  الهوية   إلدارة 
 للمستخدمني النهائيني لالستجابة بفعالية لطلبات تغيري كلمة املرور وإدارة
.حساباتهم العادية بشكل عام

 تم توفري خزائن كلمات املرور الثابتة للمستخدمني على حل "بيوندتراست" إلدارة
.كلمات مرور الحسابات العادية

 نظرًا ألن معظم املستخدمني غري اإلداريني كانوا من غري موظفي تكنولوجيا
 املعلومات، فقد تقرر االعتماد على عملية التصعيد من خالل إخطارات الربيد
.اإللكرتوين إىل املديرين املعنيني يف حالة وجود كلمات مرور غري مطابقة

.تتم مشاركة املقاييس شهرًيا مع القيادة ملزيد من التصعيد بشأن املتعرثين

الحل

 (حسابات املستخدمني العادية (العنوان الفرعي

 .الرائد يف الصناعة يف جميع املواقع (PI) تم نرش حل خزينة كلمات املرور
 بتنفيذ عملية تغيري كلمة املرور وتسجيل الوصول / املغادرة   ®ISSQUARED قام فريق
 يومًيا. تم إنشاء كلمات املرور هذه بشكل عشوايئ بواسطة النظام لضمان عدم وجود
.تعارض مع الحسابات األخرى اليت تنتمي إىل نفس املستخدم

 تم توفري الخدمة الذاتية على النظام األسايس لتخزين كلمات املرور للمستخدمني
.اإلداريني إللغاء قفل حسابات املرشف الخاصة بهم يف حالة قفل الحساب

 تم أيًضا تكوين أداة إلدارة السجل وإشعار األحداث لتتبع طلبات تغيريات كلمة املرور
املتكررة واإلبالغ عنها، والحفاظ على مسار تدقيق لجميع عمليات سحب الحساب

 تم تقليل التعرض للحسابات ذات االمتيازات يف شبكة األعمال بشكل أكرب من خالل
.إعداد مضيفات قواعد جديدة مع إمكانية الوصول إىل الحسابات العادية فقط

 (املسؤول / حسابات املستخدمني املمزيين (العنوان الفرعي

النتائج

 يوقي اهب قوثوملا ريغ ةزيمتملا تاباسحلا فاشكنا 0٪
.ةيبناجلا ةكرحلا تامجه دض نامألا

 نيمدختسملا تاباسحو فرشملل رورملا ةملك قباطت 0٪
.تازايتمالا ديعصت تامجه دض نمؤي ةيداعلا

 رورملا ةملك ضراعت تالاح يف ٪80 ~ ةبسنب ضيفخت
.ةيداعلا تاباسحلل

 ةلوزعملا تالاجملا ىلإ لامعألا تاقيبطتل عيرسلا ليحرتلا
.ةماهلا ةيراجتلا تايلمعلل ضرعتلا ليلقت ىلع دعاسي امم

 يتلا ةيتاذلا ةمدخلا تاودأل ٪100 ةبسنب مدختسملا دامتعا
.مادختسالا ةلوهس عم نامألا عضو يف دعاست

+1 805 371 0585
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www.issquaredinc.com
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