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De uitdaging

• Privileged accounts zijn overal
IT administrators, service desk medewerkers, privileged users, externe
consultants, en business applicaties gebruiken die om toegang te krijgen tot 
kritische informatie en componenten in je netwerk.

• Ze zijn een interessant doelwit voor cyber criminals 
De verhoogde rechten laten hen ongestoord door uw omgeving navigeren, 
confidentiële informatie raadplegen en administrator-level wijzigingen
doorvoeren aan bedrijfskritische systemen. 

Om deze strijd te winnen, is een oplossing nodig die je 
privileged accounts beschermt, opvolgt en beheert.
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De oplossing: Self Service PIM

SSPIM (Self Service Privileged Identity Management) is een tool die toelaat dat
geautoriseerde gebruikers hun permissies kunnen verhogen op een self-service manier.

Een administrator heeft op voorhand gedefinieerd wie welke permissies kan aanvragen en
voor welke duurtijd.

De tool voorziet ook in auditing functionaliteit om achteraf te rapporteren wie wanneer welk 
privilege had op je omgeving.

 Eigen ontwikkeling van Inetum-Realdolmen

Scope = Active Directory Domain Services, complementair aan Azure AD PIM 

Gebaseerd op Group Memberships en Delegation of Control
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De oplossing: Self Service PIM

Self Service PIM bestaat uit 3 componenten:
 Cloud hosted web applicatie waarmee gebruikers verhoogde privileges kunnen aanvragen
 Onprem agent die die aanvragen verwerkt
 Admin console waarmee gedefinieerd kan worden welke gebruikers welke rechten kunnen

aanvragen voor welke duurtijd.
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Self Service PIM Home Page
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Admin Console
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Admin Console
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Aanvragen van een privilege

Request access
 Gebruiker vraagt privileges: kies domein, rol & 

tijdsduur, en specificeer reden voor aanvraag (bvb. 
ticket #)
 Agent verwerkt de request
 Creëert AD gebruiker met een sterk, random paswoord
 Stuurt credentials terug naar de website

 Gebruiker connecteert met de credentials

SSPIM Webapp

Customer environment

SSPIM Agent

Remote Support

Reporting
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Aanvragen van een privilege
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Rapportering
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De waarde van Self Service PIM
Vermindert de attack surface drastisch

Het onder controle krijgen van het aantal privileged accounts vermindert de opportuniteit voor cyber attackers.

Eenvoudige installatie
De installatie gebeurt bijna volledig automatisch. Koppel daarna nog op jouw Azure AD, installeer een agent op een
member server, en begin SSPIM te gebruiken.

Eenvoudig in gebruik
Een intuïtieve GUI laat de Admin de privileges definiëren die gebruikers kunnen aanvragen voor een bepaalde periode. 
Ook het aanvragen van privileges is eenvoudig en snel.

Betaalbaar
Wij hebben niet de ambitie de Rolls Royce te zijn van de PIM oplossingen. We kozen ervoor te focussen op de 
functionaliteit die iedereen echt nodig heeft. Dit laat ons toe een onze oplossing aan te bieden aan een zeer betaalbare
prijs.

Visibiliteit
Weet opnieuw wat er gebeurt op je omgeving : wie welke rechten wanneer nodig heeft en heeft verkregen.
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Prijs en beschikbaarheid
 Beschikbaar via de Azure Marketplace*
 https://azuremarketplace.microsoft.com/en-

us/marketplace/apps/inetumrealdolmen_apps-
infra.selfservicepim

 Of browse naar de marketplace 
https://azuremarketplace.microsoft.com/ en zoek op 
SSPIM

 Maandelijkse fee (1 AD Domein): 300€
 Subscription based
 Automatische verlenging, maandelijks opzegbaar
 Facturatie via de Azure factuur

 Configuratie en consultancy door Inetum-
Realdolmen consultants mogelijk

*: Azure Subscription nodig

https://azuremarketplace.microsoft.com/en-us/marketplace/apps/inetumrealdolmen_apps-infra.selfservicepim
https://azuremarketplace.microsoft.com/
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Iets voor u?
Weet u hoeveel admin accounts u hebt op uw omgeving?
 Geen flauw idee
 Bij benadering
 Ja, perfect onder controle

Doet u aan tracing en opvolging van wat er met deze privileged accounts 
gebeurt?
 Af en toe, via steekproef
 Neen
 Ja, en we hebben daarvoor gespecialiseerde tooling

Hebben consultants van externe partners (zoals Inetum-Realdolmen) 
permanente toegang tot uw omgeving?
 Geen idee
 Neen
 Ja
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inetum.world

Meer informatie?

Rik Delva
Solution Manager Multi-Cloud

Rik.delva@inetum-realdolmen.world

Stefan Dexters
Solution Sales Multi-Cloud

Stefan.dexters@inetum-realdolmen.world
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• SSPIM op de Azure Marketplace
• SSPIM op de Inetum-Realdolmen website

Of contacteer ons

mailto:Rik.delva@inetum-realdolmen.world
mailto:Stefan.dexters@inetum-realdolmen.world
https://azuremarketplace.microsoft.com/en/marketplace/apps/inetumrealdolmen_apps-infra.selfservicepim
https://www.realdolmen.com/nl/sspim
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