
 

 

            System Share Access Controller (SSAC)  

Funkcjonalność Systemu Share Access Controller 

Automatyczne nadawanie/odbieranie uprawnień do folderów sieciowych po akceptacji wniosku. 

Automatyczne odbieranie uprawnień po zakończeniu pracy przez pracownika. 

Cykliczna kontrola serwerów plików i badanie faktycznych uprawnień do folderów. 

Raportowanie niezgodności między uprawnieniami z repozytorium, a rzeczywistymi uprawnieniami dla pojedynczych 

folderów oraz ich grup.  

Raportowanie wnioskowanych uprawnień do folderów sieciowych dla pracownika. 

Raportowanie rzeczywistych uprawnień do folderów sieciowych posiadanych przez pracownika. 

Integracja z systemami obiegu dokumentów, w których odbywa się wnioskowanie o uprawnienia. 

Szablony uprawnień dostępów do grupy folderów oraz danych w bazach danych dla pracowników pracujących na 

podobnych stanowiskach. 

Repozytorium uprawnień przyznanych pracownikom do folderów sieciowych. 

Wsparcie producenta i możliwość rozwoju aplikacji (całkowicie polski produkt, znajomość polskich realiów,  

dostępność i szybkość reakcji na potrzeby). 

Wiedza i doświadczenie w IT 

Organizacje dobrze sobie radzą z zarządzaniem kontami użytkowników. 

Najczęściej są one trzymane w usługach katalogowych, takich jak Active 

Directory. Niestety usługi te nie umożliwiają uzyskania informacji, do jakich 

zasobów plikowych użytkownicy mają dostęp. W organizacjach zawsze występują złożone systemy plików. 

Uprawnienia do nich są przechowywane w każdym z folderów i plików osobno. Łatwo jest ustalić, kto ma prawa do 

danego folderu i pliku. Jednak w oparciu o tradycyjne usługi katalogowe, takie jak AD nie można określić, do jakich 

zasobów ma dostęp konkretny użytkownik.  

Systemy plikowe nie umożliwiają weryfikacji rzeczywistych uprawnień użytkowników. Zwiększająca się 

liczba użytkowników i plików powoduje wzrost ryzyka, co nie podoba się audytorom. 

System Share Access Controller (SSAC) jest narzędziem stworzonym w celu zaradzenia opisanemu 

zagrożeniu.  

SSAC umożliwia centralne zarządzanie oraz weryfikację uprawnień pracowników do folderów i plików. Nie wymaga 

dogrywania dodatków na poziomie serwerów czy lokalnych systemów, jest całkowicie autonomiczny i nie obciąża 

infrastruktury informatycznej. SSAC obsługuje pełen proces nadawania i odbierania uprawnień do folderów, a także 

kontroluje, czy nadane uprawnienia nadal są przyznane i czy nie ma od nich odstępstw.  

SSAC wspiera realizację Rekomendacji D (16 i 18) dla banków oraz Wytycznych (16 i 18)  

dla ubezpieczeń i reasekuracji, wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego. 
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SSAC nie wymaga żadnych działań po stronie IT. Wnioski o nadanie uprawnień składają sami użytkownicy po-

przez bardzo łatwy formularz WWW, zaś akceptacji wniosków dokonuje osoba biznesowa odpowiedzialna za dany 

folder, bądź grupę folderów. Możliwe są aż trzy poziomy zatwierdzania uprawnień, dzięki czemu można zrealizować 

dowolną procedurę bezpieczeństwa obowiązującą w organizacji.  

Wszystkie wnioski znajdują się w bazie systemu. Na ich podstawie można łatwo wygenerować raport o nadanych 

uprawnieniach do folderów dla użytkownika lub grupy. Może to wykonać każda z osób zatwierdzających wnioski. Ra-

port ten może być również wykorzystany przez komórki audytowe, które badają nadawanie uprawnień do folderów 

sieciowych. 

System wykonuje cykliczne sprawdzenia, jakie są obecnie nadane uprawnienia na systemach plików poprzez ich fi-

zyczne sprawdzenie. Na tej podstawie automatycznie powstaje raport o ewentualnych niezgodnościach, które system 

może na zlecenie administratora usunąć. Dzięki temu znika problem nieautoryzowanych dostępów dodawanych  

ad hoc bez wniosków. 

W celu przyspieszenia nadawania uprawnień, system umożliwia definiowanie całych ich szablonów np. dla konkret-

nych stanowisk, co pozwala w łatwy sposób nadać nowemu pracownikowi potrzebne mu uprawnienia na nowym sta-

nowisku i jednocześnie odebrać mu już niepotrzebne uprawnienia z poprzedniej komórki organizacyjnej. 

Integruje się z systemami typu workflow: SEZ, CC, Jira.  

Rys. Podstawowe informacje dla administratora systemu SAC - liczba wniosków, folderów głównych, folderów ogółem i zapisanych uprawnień. 

SSAC zapewnia bardzo dużą oszczędność czasu i pracy działu IT 

SSAC występuje w dwóch wersjach licencyjnych: 

Standard – wraz z darmową bazą danych Microsoft lub Oracle (ew. z wykorzystaniem bazy danych Klienta), 

Enterprise – dostarczany w pakiecie z bazą danych Oracle Enterprise Edition na licencji Application Specific  

Full Use. 

SSAC znajduje również zastosowanie w organizacjach posiadających rozwiązania Oracle – zapytaj sprzedawcę. 

Kontakt – Dział Handlowy: 

Andrzej Snopek – tel. 507 005 478, andrzej.snopek@biztech.pl 

Przemysław Blatkiewicz – tel. 507 005 496, przemyslaw.blatkiewicz@biztech.pl   BizTech Konsulting SA 

Kontakt – Dział Techniczny:               ul. Wolność 3A, 01-018 Warszawa 

Piotr Sosiński – piotr.sosinski@biztech.pl                   tel. 22 100 10 00, fax 22 100 10 99 

Paweł Chomicz – pawel.chomicz@biztech.pl                info@biztech.pl, www.biztech.pl 

SSAC to bardzo silne narzędzie zwiększające bezpieczeństwo danych organizacji i duża pomoc dla audytorów. 


