Udvidelse til synkroniseringsmodul til FK Organisation
Signaturgruppens udvidelse til synkroniseringsmodul til den fælleskommunale
rammearkitekturs støttesystem FK Organisation
Løsningsmodeller for adgangsstyring
Signaturgruppen har udviklet en motor til støttesystemet FK
Organisation, som understøtter synkronisering fra et Active
Directory (AD) op i støttesystemet FK Organisation.
I første version understøttes en AD-struktur, hvor
organisatoriske enheder og brugere bliver afbilledet som de
er modelleret i AD op imod støttesystem FK Organisation. Til
de enkelte objekter registreres relevante og konfigurable
attributter såsom navn og adresse.

Udvidet synkroniseringsmodul
Siden introduktionen af vores synkroniseringsmodul har der
været en jævn strøm af opdatering i den fælleskommunale
rammearkitektur, som vi har implementeret i den
eksisterende komponent.
Der er dog nu nogle helt nye funktionaliteter undervejs, som
vi understøtter i et udvidelsesmodul.
Udvidelsesmodulet indeholder understøttelse af
synkronisering op til FK Organisation Test, således som det
efterspørges af fælleskommunal rammearkitektur.
Dertil får man flere andre funktioner med i
udvidelsesmodulet:

Pris
Udvidelse til Synkroniseringsmodul-software til
støttesystemet FK Organisation tilbydes til en licenspris på
kr. 25.000,- med en årlig support og vedligehold på kr.
7.500,Assistance til initial konfiguration og integration udføres til
fast pris, kr. 14.800.
Kontakt os på:

-

Mulighed for on-demand synkronisering

-

Mulighed for synkronisering af enkelte
medarbejdere

-

Mulighed for at anvende en ”Tæt koblet”
organisatorisk tilknytning, der giver mulighed
for en mere fleksibel synkronisering af flere
attributter på person- og OU-niveau. (se
figurer).

70 25 64 25 eller på salg@signaturgruppen.dk.

Udbytte
»

Mulighed for on-demand synkronisering

»

Mulighed for synkronisering af enkelte
medarbejdere

»

Mulighed for at anvende en ”Tæt koblet”
organisatorisk tilknytning

Produktive signaturløsninger med visioner
Signaturgruppen har markedets stærkeste kombination af kompetencer og innovative produkter indenfor sikkerhed og digital signatur. Signaturgruppen har deltaget i
hele forløbet omkring udviklingen af OCES digital signatur, og har både visionerne og de tilhørende praktiske løsninger til at realisere potentialet i en produktiv og
sikker signatur infrastruktur i Danmark.
Ring 70256425 og lad os finde ud af hvordan vi kan hjælpe jer. Hvor længe har I råd til at vente?

