
Identity Manager
Det givna valet att managera och delegera användarinformation.

See it - Try it - Buy it, phenixid.se/try-it/

Många organisationer letar efter sätt att sänka kostnaderna runt supportärenden samt att 

effektivisera processerna för att skapa, ändra och ta bort användare eller grupper. PhenixID 

Identity Manager (PIM), som är ett webbaserat verktyg, möjliggör för en organisations användare 

att själva hantera de objekt och processer som man ansvara för utan att behöva kontakta support.

Med PIM kan användar- och grupprelaterad administration enkelt delegeras till den som är 

ansvarig. Detta kommer att effektivisera processer runt t.ex. förändring eller skapande av nya 

användare vilket leder till lägre kostnader för din organisation. PIM ger också användarna ett 

lättanvänt verktyg för självbetjänings för att hantera information om sig själva.

PhenixID Identity Manager ger ett 

webbaserat användargränssnitt där 

användaren kan hantera information 

om sig själva eller information som de 

äger. T.ex. kan en chef hantera användare 

han/hon är chef för, ägare av säkerhets- 

eller distributionsgrupper kan hantera 

medlemskap, supporten kan hantera 

användare och grupper. Med delegerad 

administration kan anställda utanför IT 

avdelningen bidra till ökar datakvalitet.

Webbgränssnitt



Vi på PhenixID är kundnära och fokuserar på förståelse av era utmaningar. Genom våra kunders 
delaktighet kan vi genom flexibilitet leverera lösningar som är både konkreta och effektiva.

Vi levererar säkerhet genom identitet på en solid plattform som kan hantera den konstanta 
förändring som våra kunder upplever. Med vår långa erfarenhet kan vi tryggt leverera värde 
både på kort och lång sikt.
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Vi på PhenixID är passionerade kring att hjälpa organisationer med att känna tillit till oss 
och till deras digitala identiteter. Vi värdesätter integritet och expertis genom att vara 
ärliga mot våra kunder och leverera kvalitet och trygghet. 

Översikt av Identity Manager.

Självadminstration 
Användare kan addera information om sig själv (t.ex. ICE, privat mobile) samt verifierar att information är 
korrekt (förnamn, efternamn, mobilnummer).

Begära access till resurs
Användare kan begära tillgång till resurser. Godkännande av resurs kan göras av resursägare eller 
utpekade godkännare om så krävs. Notifiering mellan beställare och godkännare sker via  e-post.
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Revisor
En roll som möjliggör att få se vem som utfört en förändring och när. Vilka resurser har olika användare tillgång till.

Microsoft Active Directory edition
En kollektion av olika roller för vanligt förekommande administrationsuppgifter för Active Directory. Exempel 
på roller är ServiceDesk, Manager, Auditor och Självadministration.

Onboarding, Ändring samt Borttag av användare 
Godkännandeprocess kan anpassas för olika användartyper såsom anställda, konsulter respektive 
systemkonton. Notifiering mellan beställare och godkännare sker via e-post.
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