Brugeradministrationsmodulet (BAM)
Produktstrategi
Introduktion

Brugeradministrationsløsningen (BAM) er målrettet brugere, der skal arbejde med
enten Navision Stat (NS), LDV eller ISOLA4, hvor løsningerne hostes hos enten
KMD eller Statens IT.
BAM må omvendt ikke benyttes i de tilfælde, hvor Navision Stat er implementeret
som fagsystem med integration til en "ægte" Navision Stat løsning, her skal
brugere i fagsystemudgaven i stedet oprettes lokalt og direkte i Navision Stat.
BAM indeholder følgende kernefunktionalitet:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Oprettelse af brugere på AD.
Tildeling af brugere til de korrekte grupper (OU’er) på AD.
Kobling af LDV og ISOLA4 brugere til de korrekte rettighedsgrupper på AD.
Tildeling af Citrix ikoner for NS og LDV og ISOLA4.
Tildeling af rettigheder til brugerne, for efterfølgende synkronisering af
rettighedstildelingen til NS (og retur igen til BAM).
Tildeling af rollecentreprofil for NS.
Tildeling af DDI-brugertype for NS.
Tildeling af ’Ansvarlig’ og ’Enhed’ for NS.
Skift af password på AD.

Løsningen gør det muligt for brugerne selv at oprette og tildele rettigheder i én
samlet proces uden ventetid, såfremt tildelte editeringsrettigheder og
godkendelsespolitikker for BAM brugere i øvrigt overholdes.
Produktudvikling

Produktudviklingen af BAM er fastlagt således, at der udelukkende tilføjes ny
funktionalitet, således at dette sker indenfor de funktionelle rammer, der er
gældende for standard IDM 1 systemer, herunder SSO 2-løsninger. Dette betyder, at
der IKKE tilføjes ny funktionalitet i BAM, for integration med Navision Stat
specifikke tabeller, men derimod at nye funktionalitetsændringer, vil fokusere på:
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IDM: Identity Management.
SSO: Single Sign-On.
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Oprettelse af brugere på AD 3.
Tildeling af brugere til de korrekte grupper (OU 4) på AD.
Kobling af LDV brugere til de korrekte rettighedsgrupper på AD.
Tildeling af rettigheder til brugere, for efterfølgende synkronisering af
rettighedstildelingen til NS.

Dette skyldes, at den eksisterende løsning – over tid – forventes erstattet af en
standard IDM-løsning, sandsynligvis SSO, jf. roadmap for BAM, der kan hentes
her: https://modst.dk/systemer/oekonomi-og-regnskab/brugeradministration/
Inden for disse rammer, vil produktudviklingen sikre en fortsat understøttelse af:
Høj brugervenlighed.
Effektivisering af eksisterende forretningsprocesser.
Understøttelse af revisionsforpligtelse.
Overholdelse af EU persondataforordningen 5.
Fornuftige svartider ved oprettelse og ændring af brugere og
rettighedstildeling direkte i BAM.
 Optimeret performance i udvekslingen mellem BAM og NS.







Alle tilføjelser af ny funktionalitet skal derudover, som udgangspunkt, give
forretningsmæssig værdi for mindst 80 % af de eksisterende kunder på løsningen.

AD: Active Directory
OU: Organizational unit
5 GDPR: General Data Protection Regulation
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