Sikkerhed, adgang og licenser
...i Dynamics AX og D365FO.
OptiCompliance giver dig indsigt.
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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 og
Dynamics 365 Finance and Operations (D365FO). Områder som sikkerhed og
auditeringsprocesser er emner, der i højere grad end tidligere skal være styr på, når
IT-revisionen kigger forbi. OptiCompliance er værktøjet, der hjælper dig med at få styr på
din sikkerhed, adgang og licenser i Dynamics AX og D365FO.

Med OptiCompliance får du:
Microsoft compliancy – og undgår uforudsete regninger
Ved løbende at have styr på dit rolle- og rettighedsopsæt i Dynamics AX
og D365FO, sikrer du, at din virksomhed ikke betaler for meget.

Fjernet brugere, der ikke anvender systemet
I et system udgør én bruger både en sikkerhedsrisiko og en omkostning.
Ved løbende opfølgning med OptiCompliance kan du minimere begge.

Fremhævet, hvor du kan optimere licensforbruget
Alle funktioner der er adgang til koster i licens. Med OptiCompliance kan
du med minimal indsats se, hvordan du kan reducere dit licensforbrug.

Et stærkt analyseværktøj, der hjælper IT-sikkerheden på vej
Modulet giver indsigt i din sikkerhedsmodel i Dynamics AX og D365FO og præsenterer de sikkerhedsdata, som normalt er svære at fremskaffe.

Sikret, at du er parat til besøg af IT-revisionen
Ved at fjerne uønskede brugere, og minimere adgangen til dine data,
forbedres din IT-sikkerhed, og du står stærkere ved din IT-revision.

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.
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