ProductSheet

XIMEx
Identity en password management op een
veilige en eenvoudige manier

UITDAGING
Het gecompliceerde beheer van account- en inloggegevens

OPLOSSING
XIMEx

RESULTATEN
Centraal & geautomatiseerd
Tijd- en kostenbesparend
Eenduidige structuur

Uitdaging
Het beheer van account- en inloggegevens van alle applicaties
en Active Directory neemt veel tijd in beslag. Het wordt
beschouwd als een gecompliceerde en onoverzichtelijke
uitdaging. Avit biedt u een gestructureerde en
geautomatiseerde oplossing: XIMEx

Oplossing

Vereenvoudigd beheer bij cloud applicaties
Verhoogde veiligheid

“Inlognamen met bijbehorende wachtwoorden
worden met XIMEx gestroomlijnd. Hierdoor is het in
gebruik en in beheer veel makkelijker en sneller”
Henk Orsel, Hoofd ICT Zuyderzee Lyceum

XIMEx is identity en password management voor uw netwerk en
(cloud) applicaties op een veilige en eenvoudige manier. XIMEx
is volledig in te richten naar de wensen van uw organisatie: u
bepaalt het wachtwoordbeleid en wanneer account- en
inloggegevens beschikbaar dienen te zijn.
XIMEx werkt als een identity management systeem. Dit
systeem draagt zorg voor een geautomatiseerd beheer van
account- en inloggegevens en rechten binnen uw organisatie.
Met XIMEx wordt het beheerportaal voorzien van
accountgegevens door het gebruik van een administratief
systeem. De accountgegevens worden omgezet naar
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inloggegevens voor systemen waar de gebruiker toegang toe
krijgt.
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Bij het afsluiten van het account, bijvoorbeeld wanneer een
persoon de organisatie verlaat, worden de inloggegevens
automatisch uitgeschakeld en worden desgewenst gegevens
opgeruimd. De verstrekking en het beheer van de
accountgegevens blijft hierdoor gestructureerd en up-to-date.
Henk Orsel, Hoofd ICT Zuyderzee Lyceum: "We hebben op het
Zuyderzee Lyceum te maken met meerdere inlogportalen en
leerlingen hebben nog een inlogaccount voor hun laptop en voor
het draadloze netwerk. Deze inlognamen met bijbehorende
wachtwoorden kunnen met XIMEx worden gestroomlijnd zodat
alles vanuit Magister wordt aangestuurd en beheerd. Hierdoor is
het in gebruik en in beheer veel makkelijker en sneller."

Doorpraten over de mogelijkheden van
XIMEx? Neem contact op met onze Sector
Manager Educatie.
Algemeen : +31 (0)30 600 41 00
Support : +31 (0)88 032 10 33
E-mailadres :marcel.martens@avitgroup.com
www.avit-xantes.nl
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