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CONSCIA DEVICE PORTAL

IT-infrastrukturen er vigtigere og mere kritisk for
virksomheder end tidligere, derfor bliver der også
større behov for et komplet overblik over enhederne i deres netværk. Netværksadministratorer har
brug for adgang til enkle og praktiske værktøjer for
at kunne identificere, autentificere og give adgang
til enheder, og her er Conscias Device Portal meget
brugbar.
Device portalen er en webbaseret IoT Asset Management-portal, som sikrer, at onboarding og
konfigurering af nye enheder kan foregå så hurtigt
og intuitivt som muligt.

Front-end til Cisco ISE

En kritisk del af enhver IT-sikkerhedsstrategi er
at sikre arbejdspladsen, som alt og alle forbindes til. Cisco Identity Services Engine (ISE) er en
netværkssikkerhedspolicy-server, som via stærk
adgangskontrol og veldefinerede sikkerhedspolitikker håndhæver et højt niveau af sikkerhed for
enheder på netværk.

Conscias Device Portal giver følgende fordele for
din IT-styring:
Fungerer som Asset Management og Life
cycle-applikation for alle dine IoT-enheder - giver overblik over de IoT-enheder,
som er autentificeret og godkendt på
netværket
Enkel provisionering af IoT-enheder på
netværket
Sikkerhedsstyring af IoT-enheder
Conscia Device Portal administrerer livscyklussen
for aktiver i både trådløse og kablede netværk
og understøtter både individuelle og grupperede
IoT-enheder, herunder funktioner som timeout ved
inaktivitet og forskellige udløbsdatoer.
Conscia Device Portal udvider Cisco ISE’s Asset
Management og muliggør som en frontend-applikation en sikker installation af IoT-enheder. Dette
giver netværkets superbrugere mulighed for at styre deres egne IoT-enheder, så ISE-netværksadministratorer ikke længere behøver at være inde over
denne opgave. De åbne API’er på Conscia Device
Portals backend gør integrationen med ISE-løsningen langt mere fleksibel og håndterbar.

Conscia Device Portal skaber værdi
Med device-portalen optimeres processerne i virksomheden. De administrativt besværlige opgaver
med at sikre IoT-enheder på netværket kræver
ikke længere højtuddannede specialister.

Det betyder, at arbejdsopgaverne kan løses på en
mere fleksibel og enkel måde, uden at gå på kompromis med sikkerheden ved Cisco ISE-løsningen.

Læs mere på conscia.com/dk/loesninger/
automatisering-software/deviceportal/

