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7 manieren om  
IT-modernisering 
te versnellen met 
identity management 
Veel organisaties gaan gebukt onder de hoge kosten en complexe 
structuren van verouderde IT-systemen. Als u een identity-gedreven 
benadering adopteert, kunt u de journey naar een cloudcentrische 
organisatie versnellen, de IT-efficiëntie verhogen, de productiviteit 
verbeteren en een aantrekkelijk groeipotentieel ontsluiten.  
Hier zijn 7 manieren om uw doel te bereiken. 

U kunt uw journey naar een cloudcentrische 
toekomst afleggen in het tempo dat past bij 
uw organisatie. Dankzij de cloud identity-
architectuur kunt u gebruikmaken van een veilig 
hybride IT-model dat frictieloos toegang biedt 
tot al uw cloud- en on-prem apps.

Ondersteuning voor 
de hybride cloud

Het hebben van meerdere identity-silo's is een belangrijke bron van 
securitylekken. Dit veroorzaakt veel frustratie bij uw gebruikers. Als u alle user 
identities in één directory consolideert, kunt u werknemers en klanten snel 
toegang tot al uw apps en resources bieden.

Eén console voor alle gebruikers

van de managers is van 
mening dat identity en 
access management van 
groot of cruciaal belang is om 
hun digitale initiatieven te 
realiseren
Bron: Okta-productoverzicht: Modernise Enterprise IT

74%

hogere productiviteit 
voor organisaties met een 
krachtig onboardingproces
Bron: Glassdoor

70%

Het adopteren van een identity-gedreven 
benadering maakt de weg vrij voor een effectieve 
Zero Trust-architectuur en een veilige toegang op 
identiteitsniveau, zodat alleen de juiste mensen 
op het juiste moment toegang tot de juiste 
resources hebben.

Beveiliging van 
remote werknemers

Developers hebben vaak weinig ervaring met identity management en dit vertraagt 
de uitrol van geavanceerde digitale experiences voor werknemers en klanten. Als 
u het identity management uitbesteedt, kunnen developers snel de gewenste 
authenticatie in elke app integreren en op elke gewenste schaal implementeren.

Snellere innovatie en verbeterde 
betrouwbaarheid
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gebruikersaccounts van 
werknemers en vrijwilligers 
worden nu centraal beheerd door 
het Franse Rode Kruis en Okta

47.000

is de gemiddelde tijd die werknemers 
elke week besteden aan het invoeren of 
resetten van wachtwoorden 
Bron: State of Password and Authentication Security Behaviors Report, Yubico

12,6 minuten

Wilt u meer weten over hoe uw organisatie met 
een identity-gedreven benadering de voordelen van 
cloudinnovatie kan benutten zonder uw bestaande 
investeringen in legacy IT teniet te doen? Bekijk de 
videopodcast met Brian Glick (hoofdredacteur van 
Computer Weekly) en Ian Lowe (van Okta).

Volgende 
stappen

Identity management biedt frictieloze federatieve toegang tot partner- en 
klantenportals voor een veiligere en effectievere samenwerking met externe partijen, 
zoals partners, leveranciers, externen en klanten.

Flexibele partnerrelaties 

Hyperautomatisering van processen
Handmatig onboarden vertraagt de provisioning van essentiële apps. Een moderne 
identity-oplossing stroomlijnt de joiner/mover/leaver-processen, biedt nieuwe 
werknemers vanaf de eerste werkdag toegang tot alle apps die ze nodig hebben en 
geeft uw IT-teams meer tijd om zich te focussen op bedrijfskritische activiteiten. 

van de werknemers overweegt 
hun baan op te zeggen vanwege 
software die niet aan hun behoeften 
tegemoetkomt
Bron: State of Software Happiness Report, G2

24%

Werknemers verwachten snelle, veilige en 
frictieloze digitale experiences, ongeacht het 
device dat ze gebruiken. Moderne identity-
oplossingen nemen frictie bij het inloggen weg, 
vereenvoudigen de onboarding en geven het 
vertrouwen, de productiviteit en de groei een 
krachtige boost.

Een uitmuntende user 
experience

van de datalekken in 2021 is 
terug te voeren op misbruik 
van inloggegevens 
Bron: Verizon 2020 Data Breach Investigations Report

61%
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