DESCRITIVO DA SOLUÇÃO

CA Identity Manager
Resumo
O CA Identity Manager ajuda a melhorar a eficiência operacional e a eficácia das organizações de TI fornecendo uma base de
gerenciamento de identidades expansível e configurável que pode organizar suas informações de identidades no contexto de
suas funções e seus processos de negócios exclusivos. Ele ajuda a simplificar a entrada e a saída de usuários, permite que a
empresa gerencie as solicitações de acesso e automatiza os processos de conformidade de identidades. Ele também pode
ser implantado em minutos, em vez de dias, por meio de casos de uso pré-configurados e um modelo de implantação de
equipamento virtual.

Principais benefícios/resultados
• Impedir atividades de provisionamento que não
estão em conformidade.
• Eliminar a adivinhação ao fornecer acesso
a usuários com base em suas funções.
• Permitir solicitações e aprovações de acesso
com base em usuários sem envolver o suporte
técnico.
• Fornecer a funcionários, prestadores de serviços
e parceiros acesso aos aplicativos de que
necessitam, desde o primeiro dia, e removê-los
com facilidade quando saírem da empresa.

Principais recursos
Provisionamento e desprovisionamento
de usuários. Automatiza os processos de
provisionamento, remoção e aprovação de contas
por todo o ciclo de vida do usuário com fluxos de
trabalho personalizáveis.
Facilidade de implantação. O Deployment Xpress
e o equipamento virtual tornam esse processo
rápido e fácil.
Autoatendimento do usuário. Permite que os
usuários gerenciem os atributos de suas próprias
identidades, redefinam senhas e solicitem acesso
a recursos, diminuindo a carga da TI e do suporte
técnico.
Personalização sem código personalizado.
Recursos avançados, como ConfigXpress,
PolicyXpress e ConnectorXpress, permitem que você
personalize sua infraestrutura de gerenciamento de
identidades sem códigos personalizados.
Proteção de aplicativos no local e na nuvem.
Fornece controle centralizado de identidades,
usuários, funções e diretivas entre aplicativos no
local e na nuvem.

Desafios de negócios
Independentemente de os aplicativos residirem na empresa ou na nuvem, o gerenciamento de identidades
e do acesso de usuários a recursos importantes é uma função essencial para as organizações de TI que
estão sob crescente pressão para reduzir custos operacionais e, ao mesmo tempo, demonstrar contínua
conformidade. Além disso, elas devem lidar com outros desafios, como:
Minimizar os riscos. Proteger sistemas, aplicativos e informações essenciais contra o acesso e a utilização
não autorizados.
Reduzir os custos. Aumentar a eficiência e a produtividade, sem sacrificar a segurança.
Manter a conformidade. Comprovar a conformidade de maneira eficiente com diretivas internas,
regulamentações e melhores práticas.
Oferecer suporte a iniciativas de negócios. Adotar com facilidade novas tecnologias (como a virtualização
e a nuvem) que ofereçam suporte a iniciativas de negócios.
As organizações estão procurando por soluções que automatizem os processos relacionados a identidades
por toda a empresa, desde o mainframe até a nuvem e entre funcionários, prestadores de serviços,
parceiros e clientes. O resultado é uma infraestrutura gerenciada mais inteligente e mais eficiente que
ajuda a TI a fazer economias, reduzir os riscos e fornecer um serviço mais confiável.

Visão geral da solução
O CA Identity Manager fornece uma abordagem unificada para o gerenciamento de identidades de usuários
por todo o seu ciclo de vida e para o fornecimento de acesso oportuno e apropriado a aplicativos e dados.
O CA Identity Manager pode ser usado para organizar informações de identidade dentro do contexto de
funções e processos de negócios exclusivos de uma organização. Ele ajuda a simplificar a entrada e a saída
de usuários, permite que a empresa gerencie as solicitações de acesso e automatiza os processos de
conformidade de identidades. O CA Identity Manager contém um conjunto de recursos para gerenciar
identidades e direitos de acesso e para atender aos requisitos de conformidade de identidades.
Ele pode aumentar a eficiência operacional e a produtividade dos usuários e, ao mesmo tempo, reduzir
a carga de trabalho e os custos de suporte técnico. Além disso, a abordagem da CA Technologies para
o gerenciamento e a administração de identidades ajuda a melhorar sua postura de segurança geral com
um método consistente e auditável para o gerenciamento de atividades relacionadas a identidades e uma
plataforma para ajudar a manter a conformidade com regulamentações.

CA IDENTITY MANAGER

Diferenciais importantes
O gráfico à direita destaca os componentes do
CA Identity Suite, incluindo os recursos de
provisionamento, fluxo de trabalho e administração
de identidades do CA Identity Manager. O portal de
identidades fornece uma experiência intuitiva
e orientada aos negócios, personalizada de acordo
com as necessidades do usuário corporativo.
O CA Identity Manager fornece uma solução
completa altamente expansível para automatizar
e aprimorar as diversas tarefas demoradas
associadas ao gerenciamento de identidades.
Essa abordagem flexível permite que você aproveite
as funcionalidades de acordo com o seu ritmo
e comece pelas áreas com mais necessidade.
O Deployment Xpress simplifica o processo de
implantação de casos de uso comuns de
gerenciamento de identidades (redefinição de
senha, etc.). Escolha os casos de uso necessários
para que o código básico e as diretivas sejam
criados automaticamente para você, de uma
maneira simples, fácil e que não exija códigos
personalizados.
O CA Identity Manager também se integra a outras
soluções de IAM (Identity and Access Management Gerenciamento de Identidades e Acesso) da CA,
incluindo o CA Identity Governance, o CA Single
Sign-On e o CA Strong Authentication.

CA Identity Suite

A CA Technologies oferece suporte a uma abordagem completa de gerenciamento de identidades
complementando a tecnologia com serviços abrangentes e ofertas de treinamento. A CA Technologies
possui a experiência e as metodologias comprovadas necessárias para ajudar você a implementar
o gerenciamento de identidades de uma maneira que gere resultados rápidos agora e no futuro.

Soluções/produtos relacionados
O CA Identity Governance protege a governança de identidades e acesso, incluindo certificação de
direitos e gerenciamento de funções.
O CA Privileged Access Manager controla as ações de usuários com privilégios para aumentar
a segurança e a conformidade. A integração com o CA Identity Suite também permite a governança
de usuários com privilégios.

Para obter mais informações, visite ca.com/iam
A CA Technologies (NASDAQ: CA) cria software que acelera a transformação das empresas e permite que elas aproveitem as oportunidades da economia dos
aplicativos. O software está no cerne de todas as empresas, em todos os setores. Do planejamento ao desenvolvimento e do gerenciamento à segurança,
a CA está trabalhando com empresas de todo o mundo para mudar a maneira como vivemos, fazemos negócios e nos comunicamos – usando dispositivos
móveis, as nuvens privada e pública e os ambientes distribuídos e de mainframe. Obtenha mais informações em ca.com/br.

Copyright ©2016 CA. Todos os direitos reservados. Todas as marcas comerciais, os nomes de marcas, as marcas de serviço e os logotipos aqui mencionados pertencem às suas respectivas empresas. Este documento destina-se apenas a fins
informativos. A CA não assume responsabilidade pela precisão ou integridade das informações. Na medida do permitido pela lei aplicável, a CA fornece este documento "no estado em que se encontra", sem garantias de nenhum tipo, incluindo, sem
limitações, garantias implícitas de comercialização, adequação a uma finalidade específica ou não violação. Em nenhuma circunstância a CA será responsável por perdas ou danos, diretos ou indiretos, decorrentes do uso deste documento, incluindo,
sem limitações, perda de lucros, interrupção de negócios, reputação da empresa ou perda de dados, mesmo que a CA tenha sido expressamente informada sobre a possibilidade de tais danos com antecedência.
CS200-230000_1016

