De IT Management Group is kwaliteitsopleider in Nederland. IT Management Group verzorgt deze training op basis van open
inschrijving en in-company. Op verzoek verstrekken wij graag referenties. Wilt u meer informatie? Wij staan u graag te woord!

Training: Identity Management en Access Control
Identity en Access Management (IAM) is de verzamelnaam van processen en technieken om het beheer van
identiteiten en autorisaties op een effectieve en efficiënte manier voor uw organisatie te realiseren. Daarbij gaat
het niet alleen om de identiteiten en autorisaties van de eigen medewerkers, maar ook om die van klanten, partners
en andere relaties.
Gezien het toenemende belang van beheersing, risk en compliance krijgt identiteiten- en autorisatiebeheer steeds
meer de aandacht. In veel organisaties zijn inmiddels Identity en Access Management trajecten gestart, helaas
vaak met onvoldoende succes. Hoe begint u nu een IAM project en hoe voorkomt u dat een IAM project maar blijft
lopen en niet tot het beoogde resultaat leidt?
In de 4-daagse training Identity Management en Access Control worden alle aspecten van een IAM traject zodanig
belicht dat de kans op een succesvolle implementatie aanzienlijk toeneemt. Bovendien krijgt u handvatten
aangereikt om zelf een belangrijke bijdrage te leveren aan een Identity Management & Access Control project en
kunt u de resultaten van leveranciers toetsen.
Doelgroep
Bent u (mede) verantwoordelijk voor de succesvolle
implementatie van Identity Management en Access
Control in uw organisatie? Dan is deze unieke 4-daagse
training een must voor u! Qua functionarissen denken
wij aan identity managers, procesmanagers, IT
managers,
informatiemanagers,
hoofden
informatiebeveiliging,
IT
auditors,
netwerkmanagers/beheerders, security architecten, risk
managers, compliance managers, HR managers en
controllers.
Professioneel en praktijkgericht
Tijdens de 4-daagse training Identity Management &
Access Control wordt met name aandacht geschonken
aan de volgende aspecten:
– Wat is een identiteit en hoe worden identiteiten overal
beheerd?
– Waar komen de autorisaties vandaan? Wat houdt het
beheer daarvan in?
– Wat zijn de verschillen tussen Identity Management &
Access Control en waarom noemen we het standaard
Identity & Access Management (IAM)?
– Hoe controleert u of de beheerprocessen goed
verlopen?
– Hoe ziet een ‘Identity & Access Management’
referentie architectuur eruit ?
– Hoe werken identiteiten en autorisaties in de Cloud?
– Waarom mislukken Identity & Access Management
trajecten?
– Waarom leveren Identity & Access Management
trajecten vaak niet op wat ervan werd verwacht?

Voorkennis
Voor deze training is geen specifieke voorkennis vereist.
Materiaal
Het materiaal bij deze training wordt digitaal geleverd.
Taal
De voertaal tijdens de training is Nederlands.
Duur en tijden
De training duurt in principe 4 dagen. In overleg kan de
trainingsduur aan uw wensen worden aangepast.
Kosten
De kosten voor de training zijn afhankelijk van het
aantal deelnemers.
Docenten en locaties
De IT Management Group werkt alleen met de beste
docenten. In-company trainingen kunnen op elke
gewenste locatie worden verzorgd.
Trainingen op basis van open inschrijving worden
gegeven op centrale en kwalitatief hoogwaardige
locaties in Den Haag, Utrecht, Amsterdam, Eindhoven
en Rotterdam.

Heeft u een vraag over onze trainingen? We informeren u graag per telefoon of per e-mail!

W: www.itmg.nl

T: 070-7504127

E: info@itmg.nl

