
Digitaliseringsmotor for 
sikkerhetsbevisste virksomheter

IAM  
Identitets- og tilgangsstyring 

IAM har endret seg kraftig de siste årene. 
Fra å være et enkelt IT-verktøy, er det i 
dag en kritisk komponent for moderne 
 virksomheter. 
IAM gjør det mulig for organisasjoner å håndtere bruker
identiteter, sikre tilgang til informasjon og ressurser, samt sikre 
overholdelse av regelverk. I fremtiden vil IAM også spille en 
 sentral rolle når det kommer til digital transformasjon. IAM vil 
være en viktig bidragsyter for organisasjoners evne til å ligge i 
forkant, og å trives i et stadig mer konkurransepreget og raskt 
skiftende digitalt landskap.

IdentityStreams IAM-løsning er utviklet i Norge, av norske 
ingeniører, sammen med noen av Norges mest sikkerhets bevisste 
organisasjoner. I dag bruker 90 prosent av alle sparebanker i 
Norge vår løsning, og vi merker nå stor interesse fra kommuner, 
offentlig sektor og store konsern som må forholde seg til stadig 
strengere myndighetskrav og brukere som forventer kjapp og 
korrekt tilgang til tjenester, systemer og data.

Ett av de største hindrene for effektivitet er mangelfulle 
tilganger til systemer og filer. Samtidig er én av de største 
 truslene mot IT-sikkerhet, for mye tilgang og mangelfulle 
 prosesser rundt identitet og tilganger. 

• Følg ansatte gjennom alle roller og avdelinger, gjennom  
 hele arbeidsperioden.

• Administrer tilganger på tvers av hele organisasjonen  
 med noen få tastetrykk.

• La ledere bestille og endre tilganger for sine team med  
 intuitive selvbetjeningsløsninger.

• Sørg for at nye medarbeidere blir onboardet med rett  
 tilgang fra dag én.

• Frigjør tid for ITavdelingen til mer verdiskapende  
 arbeid enn tildeling av tilgang.

Gi rett 
tilgang, 

til rett person, 
til rett tid  

med automatisert 
tilgangsstyring. 



I dag er kunder, leverandører og partnere dypt inne i  
IT-infrastrukturen til banker, kommuner og virksomheter.  
De forventer brukervennlige og selvbetjente løsninger  
som ivaretar deres sikkerhet og personvern. 

• Gå fra kaos til full kontroll over roller og personvern, 
 og bli grønn ved ITrevisjoner.

• Med IAM i bunn går det raskere å utvikle egne tjenester 
 og prosesser som er i samsvar med regler og forskrifter og 
 sikrer god håndtering av persondata.

• Skreddersy dine egne løsninger ved hjelp av vår fleksible  
 skjemabygger og prosessmotor eller ta i bruk en av våre mange  
 ferdige moduler som dekker alt fra GRC til passordstyring og  
 kontrakthåndtering.

• Beskytt sensitive data og hindre uautorisert tilgang.

• Få full kontroll på risikofylte tilgangskombinasjoner og  
 minste privilegium.

Mange virksomheter bruker fremdeles Excel eller  
gammeldagse databaser for å holde oversikt over ansatte,  
roller og systemtilganger, og de håndterer ofte ti-talls  
tusen forespørsler i året. Men fremtiden for  
identitetssikkerhet er automatisert.

• La ITavdelingen jobbe med IT, ikke tusenvis av
 manuelle tilgangsendringer som ansatte og ledere
 enkelt kan fikse selv.

• Reduser kostnader med bedre styring på lisenser og
 lisenskostnader.

• Gi sikre tilganger til partnere og andre juridiske
 enheter med innebygget alliansefunksjon,  
 unik for IdS IAM.

• Unngå store bøter ved enkelt å dokumentere samsvar
 med regler, forskrifter og forordninger.

• Gi ansatte mer fleksibilitet med selvbetjente løsninger
 for tilganger til systemer, dokumenter og passord.

Ta personvern 
på alvor med 

løsninger som er sikre 
og brukervennlige 

for ansatte og 
for kunder

Ta tilbake 
kontrollen over 

IT med automatisert 
identitets- 

og tilgangs-
styring



Spar stort med IAM

GJØR STORE  
BESPARELSER 
ALLEREDE ETTER 
FØRSTE ÅRET

÷ 1.4 MNOK*
Redusert bemanning

÷ 1.1 MNOK*
Spart på lisenskostnader og 
utfasing av ITverktøy

÷ 1.7 MNOK*
Spart på bedre rutiner, raskere 
leveranser og selvbetjening

Nøkkelen til 
samsvar

Å overholde regulatoriske krav er  
en økende bekymring for 
moderne virksomheter. En god  
IAMløsning hjelper organisasjoner 
å oppfylle kravene i ulike forskrifter 
som HIPAA, GDPR og 
PCI DSS med robust tilgangs 
kontroll, revisjonslogging og 
rapporteringsfunksjoner.

* Hentet fra beregninger etter 2 år hos en IdentityStream kunde med 1700 ansatte

Dersom IAM utelates i en virksomhets digitale transformasjons
initiativer, kan det føre til en rekke betydelige utfordringer og 
risikoer. Noen av de potensielle konsekvensene inkluderer:

1. Sikkerhetsbrudd: Uten riktig IAM har selskaper en høyere 
risiko for sikkerhetsbrudd, for eksempel uautorisert tilgang til 
sensitiv informasjon, datatyveri og cyberangrep.

2. Samsvarsproblemer: IAM hjelper organisasjoner med å 
oppfylle regulatoriske krav og opprettholde samsvar med ulike 
forskrifter. Uten riktig IAM kan organisasjoner slite med å oppfylle 
disse kravene, og sette dem i fare for økonomiske straffer og 
skade på omdømmet.

3. Ineffektive prosesser: Uten IAM kan bedrifter slite med 
manuelle og fragmenterte identitetshåndteringsprosesser, noe 
som fører til ineffektivitet og økte kostnader.

4. Vanskeligheter med å administrere brukeridentiteter: 
Uten riktig IAM kan det være vanskelig for organisasjoner 
å administrere brukeridentiteter på tvers av flere systemer 
og plattformer, noe som fører til inkonsekvenser og redusert 
 produktivitet.

5. Redusert brukeropplevelse: Uten riktig IAM kan brukere 
møte utfordringer med å få tilgang til digitale eiendeler, noe som 
fører til redusert brukeropplevelse og redusert produktivitet.

6. Datainkonsistens: IAM sørger for at organisasjons og 
identitetsdata til enhver tid er oppdatert i alle systemer.

7. Forvitring av ansvar: IAM gir organisasjoner et sentralisert 
og konsistent lager av identiteter, som gjør det enkelt å definere 
eierskap og å tildele og administrere ansvar. IAMsystemet vet 
når ansatte med ansvar går ut i permisjon eller når de slutter og 
bør være nærmeste leders verktøy for å overføre ansvar til ny 
medarbeider.

IAM er en kritisk komponent i digital transformasjon, og å 
utelate det kan føre til betydelige utfordringer og risikoer for 
 organisasjoner. 
 
Ved å inkorporere IAM i sine digitale endringsinitiativer, 
kan  organisasjoner sikre en sikker, effektiv og konsistent 
 administrasjon av sine digitale eiendeler og brukeridentiteter.

DIGITALISERING UTEN IAM? 
Hva blir konsekvensene av digitaliseringsinitiativ 
dersom man ikke tar hensyn til IAM?



Fundamentet for digitalisering  
og god virsomhetsstyring

IAMløsningen er utviklet i tett samarbeid med våre kunder i finansindustrien. Disse er underlagt de strengeste krav fra både norske og 
Europeiske myndigheter. Er det godt nok for dem er det godt nok for deg også – uansett hvilken bransje du er i.

Kontaktinfo 
hello@identitystream.com
90 89 48 95 
identitystream.com  

Ikke bare for bank- og finans

IdentityStreams IAMløsning er hovedkomponenten i vår plattform, ServiceManager som også rommer syv andre komplementære moduler 
– fra governance, risk og compliance til passordstyring og kontraktsadministrasjon. Med IAM i bunn kan du knytte identitet, roller og ansvar 
sammen for å skape løsninger som gjør sikkerhet til et konkurransefortrinn.

Moduler i IdS ServiceManager 


