Sikkerhed, adgang og licenser
... i Dynamics AX/365. OptiCompliance
hjælper dig med opsætningen.

Styring af sikkerhed, adgang og licenser
OptiCompliance gør det nemmere, at være ‘compliant’ med love og regler.
Oftest er det en udfordring at have styr på rolle- og rettighedsopsættet i Dynamics AX/365.
Derudover er områder som sikkerhed, GDPR, funktionsadskillelse for brugere af ERP og
auditeringsprocesser ‘emner’, som der i højere grad end tidligere skal være styr på, når ITrevisionen kigger forbi. OptiCompliance er værktøjet, der sikrer dig styr på din
sikkerhed, adgang og licenser i Dynamics AX/365.

Med OptiCompliance får du:
Værktøjet til at opsætte og vedligeholde roller & rettigheder
Du kan selv (evt. via skabeloner) tilrette efter egne behov og politikker.
Få overblik til at se hvad der skal ændres, for at opnå korrekt licensiering.

Et brugervenligt værktøj, så du sparer tid og penge
OptiCompliance giver dig et hurtigt overblik over opsættet, så du kan
være sikker på, at dine forretningskritiske data er beskyttet.

Sikret, at du er parat til besøg af IT-revisionen
Løsningen kan fortælle, hvis udvalgte eller særligt kritiske områder ikke
er overholdt. Den kan også hjælpe dig med, at sikre funktionsadskillelse.

Lynhurtigt opbygget specialiserede roller
Med OptiCompliance kan du danne nye roller på baggrund af brugernes
brugsmønster, og lynhurtigt omdanne dem til nye roller.

Microsoft compliancy – og undgår uforudsete regninger
Ved løbende at have styr på dit rolle- og rettighedsopsæt i Dynamics
AX/365, så sikrer du, at din virksomhed ikke betaler for meget.

Et anderledes konsulenthus
Vi kaldes digitale problemknusere – og de fleste kalder på os, når de andre, der umiddelbart ligner os,
vifter med det hvide flag og har givet op. For måske ligner de os, men der er en verden til forskel. Vi er et
team af kompetente specialister. Afsæt er altid i din forretning, mål og vilkår i opbygningen af din løsning.
Det er optimalt. Det er Optimate.

