Pomagamy organizacjom
zoptymalizować procesy biznesowe,
ograniczyć koszty i zwiększyć
bezpieczeństwo.
•
•
•

Wdrożenia systemów SAP IdM i SAP GRC oraz modułu SAP
Security od zera
Integracja i pełne dostosowanie systemów do potrzeb
biznesowych firmy
Pewność stabilności i bezpieczeństwa wdrożonych
rozwiązań

Liczba Klientów

E2E implementacje

10+

6
JOHN DOE
CEO

Wybierz rozwiązania, które
odpowiadają na potrzeby
Twojej firmy

Sprawdź SAP GRC
Szukasz ochrony systemów
firmowych przez ryzykiem 24h/7?

Nie ma jednego dobrego produktu, który będzie automatycznie dopasowany do
wszystkich oczekiwań i procesów biznesowych w organizacji. Każda firma jest inna,
dlatego proponujemy sprawdzone rozwiązania, które dopasowujemy do konkretnych
oczekiwań. Niezależnie czy potrzebujesz implementacji, konsultacji czy rozbudowy i
integracji systemu, pracę rozpoczynamy od rozmowy, analizy oraz poznania Twojej
firmy. Dopiero na tej podstawie proponujemy konkretne systemy lub usługi.

Czego potrzebujesz?
•Narzędzia zapewniającego bezpieczeństwo i ochronę poufnych danych?
Sprawdź SAP Security.
•Analizy firmowej sytuacji, wsparcia w wyborze najlepszych rozwiązań i
porady? Sprawdź konsultacje.
•Przeszkolenia zespołu SAP z obsługi systemów oraz ich efektywnego
wykorzystania w Twojej firmie? Sprawdź szkolenia
•Pełnej obsługi, konfiguracji i ochrony systemów SAP? Sprawdź outsourcing.

Sprawdź SAP IdM
Szukasz kompleksowego
rozwiązania do zarządzania
tożsamością?

SAP IdM
Wybierz rozwiązania, które odpowiadają na potrzeby Twojej firmy
Nie ma jednego dobrego produktu, który będzie automatycznie dopasowany do wszystkich oczekiwań i procesów biznesowych w organizacji. Każda firma jest inna,
dlatego proponujemy sprawdzone rozwiązania, które dopasowujemy do konkretnych oczekiwań. Niezależnie czy potrzebujesz implementacji, konsultacji czy rozbudowy i
integracji systemu, pracę rozpoczynamy od rozmowy, analizy oraz poznania Twojej firmy. Dopiero na tej podstawie proponujemy konkretne systemy lub usługi.

Co robimy?

Integracja
systemu

Doradztwo i
konsultacje

SAP IdM integruje się z systemami SAP i

Zarządzanie, wdrożenia i praca w

Rozpoznajemy potrzeby firmy i

Non-SAP. Przeprowadzimy integrację,

systemach SAP to obszerny temat.

poznajemy procedury, robiąc analizę

łącząc narzędzie do zarządzania

Wiemy, że czasami trudno być ze

przedwdrożeniową. Implementujemy

tożsamością z innymi rozwiązaniami, z

wszystkim na bieżąco i regularnie szkolić

system do zarządzania tożsamością

których korzysta Twoja firma. Dzięki temu

się z obsługi systemów. Dlatego

dopasowany do potrzeb i do

pracownicy będą mogli szybko, sprawnie i

proponujemy indywidualne konsultacje

indywidualnych preferencji zespołów. Po

przede wszystkim bezpiecznie korzystać z

poświęcone SAP IdM, podczas których

wdrożeniu tworzymy pełną

firmowych zasobów

zajmujemy się konkretnymi problemami

dokumentację, tak aby korzystanie z

konkretnych firm.

systemów zawsze było proste i wygodne.

Implementacja
systemu

Korzystasz już z SAP IdM i
chcesz rozszerzyć
funkcjonalność systemu?
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Aktualizacja

02

VISTORM_Custom
connectors

Nowa wersja SAP IdM 8.0 daje znacznie większe

Customowe scenariusze i moduły SAP IdM nie zawsze

możliwości customizacji systemu i szerszego

odpowiadają na potrzeby firmy. W takiej sytuacji warto

zarządzania uprawnieniami w wygodnym interfejsie.

stworzyć własny konektor, który rozszerza funkcjonalność

Przeprowadzimy aktualizację, eliminując ryzyko

systemu. Proponujemy m.in. connector do: G Suite, do

popełnienia błędów i przyspieszając proces zmiany.

narzędzi związanych z utrzymaniem klienta biznesowego

Stosujemy sprawdzone ścieżki aktualizacji oraz moduły,

oraz do REST API.

które znacznie ułatwiają przejście z IdM 7.2 do 8.0.

SAP Security
Zwiększ bezpieczeństwo i zablokuj próby nieautoryzowanego dostępu
Wyobraź sobie, że do organizacji dołącza stażysta i omyłkowo dostaje dostęp do poufnych zestawień finansowych klientów. Może je zignorować, ale też wykorzystać na
niekorzyść firmy. SAP Security to narzędzie, które zapobiega takim sytuacjom. Dba o bezpieczeństwo, kontroluje, kto ma dostęp do wrażliwych danych i blokuje wszelkie
próby nieautoryzowanego dostępu. W ten sposób kompleksowo chroni systemy SAP, sprawiając, że firmy mogą czuć się bezpiecznie.

Co robimy?

Wdrożenie i
integracja

Konsultacje
Konfiguracja SAP Security bywa sporym

Audyty
bezpieczeństwa

Moduł SAP Security stoi na straży

wyzwaniem dla managerów. Podjęcie

bezpieczeństwa SAP, chroniąc je przed

decyzji o zastosowanych rozwiązaniach,

Audyt krytycznych dostępów w firmie to

nieprzewidzianymi sytuacjami, takimi jak

stworzeniu matrycy ról i poziomów

proces, dzięki któremu wykryjesz błędy,

przekroczenie uprawnień. Zajmujemy się

ochrony zaważy o bezpieczeństwie

czynniki ryzyka oraz potencjalne

wdrożeniem SAP Security oraz jego

organizacji. Dlatego proponujemy

zagrożenia. Zbadamy kluczowe dostępy i

integracją z systemami SAP. Proces

analizę sytuacji i procesów w Twojej

przeprowadzimy monitoring. Na tej

przebiega szybko, sprawnie i bezpiecznie,

firmie oraz doradztwo w zakresie SAP

podstawie powiemy, co jest zagrożeniem

dzięki czemu w krótkim czasie możesz

Security. Określimy potencjalne

oraz jak temu zapobiegać. Zmienimy też

zwiększyć ochronę swojej firmy i swoich

problemy, powiemy jak zminimalizować

konfigurację ustawień, aby zapobiec

systemów.

ryzyko oraz jak zarządzać

zagrożeniom w przyszłości.

bezpieczeństwem.

SAP GRC
Zarządzaj ryzykiem 24h na dobę, 7 dni w tygodniu
Im większa organizacja, tym więcej pracowników, poziomów uprawnień i poufnych danych. W dużych firmach trudno manualnie kontrolować działania pojedynczej osoby i sprawdzać, czy
postępuje w zgodzie z obowiązującymi przepisami. Właśnie dlatego warto wdrażać ład korporacyjny i regulować go dzięki strategii oraz systemowi GRC (Governance, Risk and Compliance).
SAP GRC zwiększa bezpieczeństwo organizacji, standaryzując przepisy, jasno określając rolę pracowników i kontrolując ich działania w firmowych narzędziach w czasie bieżącym. W ten
sposób, wykorzystując jedno narzędzie, możesz kierować procesami w wielu systemach SAP i Nie-SAP, takich jak m.in. ERP, BW, CRM czy HCM.

Co robimy?

Konsultacje
Jeśli nie wiesz, jak zaimplementować SAP

Wdrożenie i
integracja

GRC i jak dobrze wykorzystać system,

Dopasowujemy system SAP GRC do potrzeb

aby zminimalizować ryzyko, to

konkretnej firmy, tworząc potężne narzędzie

doradzimy jak to zrobić. Przeanalizujemy

zwiększające bezpieczeństwo w organizacjach.

sytuację Twojej firmy, poznamy
wewnętrzne procesy i zaproponujemy
najlepsze rozwiązania. W ten sposób
zyskasz pewność, że wykorzystujesz
100% potencjału SAP GRC.

Usprawniamy zarządzanie ryzykiem,
automatyzujemy proces kontroli zgodności z
RODO i wdrażamy rozwiązania umożliwiające
sprawne prowadzenie audytów. Dzięki temu
Twoja firma jest dobrze chroniona.

Potrzebujesz wdrożenia, wsparcia lub konsultacji
związanych z konkretnym systemem?
Z przyjemnością pomożemy i zadbamy o optymalizację pracy i
bezpieczeństwo w Twojej firmie. Poznaj systemy, w których pracujemy.
To rozwiązania, które służą naszym klientom każdego dnia.

SAP IdM - wersja 7.2 i wersja 8.0

SAP GRC - wersja 10.1 i wersja 12

SAP Identity Management –
On-Premise / Hybrydowy

SAP Governance Risk and
Control On-Premise

SAP Cloud Identity Provisioning Service

SAP Cloud Identity and Access Governance (IAG)

Tworzenie użytkownikach w
systemach SAP Cloud Platform

SAP Governance Risk and Control dla
produktów SAP Cloud Platform

SAP Cloud Identity Authentication Service (IAS)

SAP Single Sign-On

Single Sign-On w systemach
SAP Cloud Platform

Single Sing-On dla systemów
On-Premise

Dlaczego VisionStorm Consulting?
Wierzymy, że personalne podejście i zrozumienie potrzeb klienta to podstawa skutecznego wdrożenia, szkolenia czy
konsultacji. Zależy nam na kontakcie z klientami i na poznaniu ich biznesów, dlatego pracujemy partnersko.
VisionStorm Consulting to niewielka firma złożona z sześciu profesjonalistów.
Zlecając nam implementację czy zamawiając u nas szkolenie, wiesz, z kim pracujesz i masz pewność, że damy z siebie
100%. Jesteśmy transparentni w komunikacji i zależy nam na Twoich efektach oraz poczuciu bezpieczeństwa. Z tego
powodu rozliczamy się za kroki milowe. Wynagrodzenie otrzymujemy dopiero wtedy gdy osiągniemy to, co wspólnie
ustaliliśmy z klientem. Dopiero, gdy konkretna część pracy zakończona jest sukcesem.

Co nas wyróżnia?

01
03
05

Analiza potrzeb
Skuteczne wdrożenie wymaga poznania
klienta i zrozumienia jego biznesu. Dlatego
zawsze zaczynamy pracę od indywidualnej
analizy potrzeb, która pozwala nam określić,
jakie rozwiązania będą najkorzystniejsze w
danej firmie.

Wykwalifikowany zespół
Mamy ponad 5 lat doświadczenia w pracy w
systemach SAP oraz we wdrożeniach SAP
IdM, SAP GRC i SAP Security. Robimy to, na
czym znamy się najlepiej, skutecznie
wspierając organizacje.

Gwarancja bezpieczeństwa
finansowego
Rozliczamy się za kroki milowe, czyli dopiero
wtedy jak z sukcesem zakończymy ustalony
etap pracy. Płacisz tylko za to, co już
funkcjonuje i co pomaga Ci w codziennej
pracy.

02

Playback

04

10 zadowolonych klientów

06

Wsparcie techniczne

Chcemy mieć pewność, że nasze
rozwiązania dobrze pracują na Twój biznes.
Dlatego po wdrożeniu zawsze robimy
playback, czyli sprawdzamy, czy wszystko
działa tak, jak powinno.

Mamy przyjemność współpracować i
wspierać w codziennej pracy duże
organizacje.

Wspieramy to co dostarczamy dla naszych
klientów, aby upewnić się że nasze
wdrożenia są stabilne oferujemy serwis
wdrożenia.

Podnoś jakość i bezpieczeństwo pracy w
systemach SAP
Pracujesz w systemach SAP lub rozważasz ich implementację, jednak nie wiesz, czego potrzebujesz, jak zabrać się za wdrożenie lub
jak rozwijać narzędzia i usprawniać ich działanie? Skorzystaj z indywidualnej konsultacji. W zależności od Twoich potrzeb możemy:

Doradzić
wybór
rozwiązań

przeprowadzić
audyt systemów

przeanalizować
sytuację firmy i

doradzić, w
jakim kierunku
warto iść

Czas i zakres konsultacji zależy od potrzeb konkretnej firmy. Powiedz nam, jakie stoją przed Tobą wyzwania oraz problemy, a z
chęcią Ci doradzimy i usprawnimy Twoją codzienną pracę.

Outsourcing
Pracujesz w systemach SAP lub zastanawiasz się nad ich wdrożeniem, ale nie chcesz budować
kolejnego zespołu IT? Nie każda firma ma taką potrzebę. W niektórych doskonale sprawdzi się
outsourcing. Bierzemy na siebie wdrożenie, utrzymanie oraz rozwój systemów SAP. Kontrolujemy
ich stabilność i bezpieczeństwo. Zlecając obsługę narzędzi SAP zewnętrznym specjalistom, nie
musisz zatrudniać i szkolić pracowników, martwić się codziennymi problemami i przeznaczać
zasobów finansowych na kontrolę.

Potrzebujesz innych usług lub produktów SAP?
Wdrożenia, integracje i konsultacje dotyczące SAP IdM, SAP GRC i SAP Security
to główne obszary naszej działalności. Jednak nie jedyne. Jeśli nie znalazłeś w
naszej ofercie tego, czego szukasz, to skontaktuj się z nami.
Porozmawiamy i stworzymy dla Ciebie spersonalizowaną propozycję.

Skontaktuj się

lukasz.papaj@vistorm.pl

Zadbaj o bezpieczeństwo organizacji i zoptymalizuj pracę z systemami SAP!

Telefon

Email

+48 573 132 008

Strona Internetowa
https://vistorm.pl

