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SINGLE SIGN-ON 

Med vores SSO-løsning får din 
virksomhed et solidt fundament, hvorpå 
du kan bygge din fremtidige it-strategi 
og realisere dine visioner. 
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Single Sign-On 
ræt af flere passwords? Fremover skal du kun bruge 
ét. Single Sign-On (SSO) bruges af virksomheder og 
organisationer til at give deres brugere adgang til et 

antal forskellige web- og softwarebaserede tjenester med 
login. Brugerne behøver ikke længere at holde styr på et hav 
af passwords. Samtidig er sikkerheden i top! 

CGI tilbyder en unik skræddersyet SSO-løsning, som både er harmonisk og 
enkel i sin opbygning. Løsningen er sammensat af standard komponenter. 
Derfor er den fleksibel og skalerbar – og kan nemt integreres med den 
eksisterende infrastruktur.  

VI BYGGER PÅ ALLERNYESTE TEKNOLOGI 

Vi har fokus på at opbygge spidskompetence inden for den allernyeste 
teknologi. Det har vi haft i mere end 30 år. Vores Løsning er baseret på 
erfaringer fra en lang række SSO-projekter hos vores kunder. Vi har 
desuden erfaringer fra vores egen globale Application Management 
forretning, hvor vi har benyttet samme løsningsdesign. 

Vi har ca. 11.000 konsulenter i Norden, der alle er certificeret i vores 
koncepter. Dermed kan vi garantere hurtig leverance uden at gå på 
kompromis med kvaliteten. Med vores SSO-løsning får din virksomhed et 
solidt fundament, hvorpå du kan bygge din fremtidige it-strategi og realisere 
dine visioner. 

KORT OM CGI’S SSO-LØSNING  

CGI’s SSO-løsning er baseret på IBM’s Tivoli Access Manager for 
Enterprise Single Sign-On (TAM eSSO), der anses for at være én af de 
førende produkter inden for SSO-løsninger. Løsningen kan designes og 
implementeres således, at den både er skalerbar, redundant og sikker. 
Løsningen er: 

• Brugervenlig, automatiseret og sikker Single Sign-On/Off-
løsning 

• Understøtter offline-tilstand 

• Benytter Push teknologi, der sikrer, at brugeren altid har den 
seneste politik tilknyttet, både i forhold til passwords, 
applikationsadgang og brugeroplevelse 

• Webbaseret selvbetjeningsløsning i forbindelse med password 
reset 

• Granulære konfigurationsmuligheder i forbindelse med 
brugeradministration, grupper og applikationer 
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OM CGI  

CGI er grundlagt i 1976 og er en global 
udbyder af it og forretningsprocesser. 
Vores 69.000 medarbejdere i 40 lande 
leverer forretningsrådgivning, 
systemintegration og outsourcing 
services af høj kvalitet. 
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• Fejlmeddelelser til slutbrugeren i forbindelse med brug af SSO-
løsningen (login, sign up, unlock, selvbetjening m.m.) kan 
defineres med den ønskede tekst til brugerne 

• Logon- og password-politikker kan konfigureres via SSO-
løsningen, enten dedikeret eller i sammenspil med eksisterende 
politikker fra fx Active Directory 

• Understøttelse af en lang række multifaktor 
autentificeringsenheder/løsninger 

• Understøttelse af kioskbaserede computere, VMware, Citrix, 
Terminal Server, Web/portaler samt en bred vifte af tynde 
klienter og mobile enheder 

• SSO-løsningen benytter som default AES256+Salt (i.e. 
symmetrisk) kryptering på databaseniveau, både centralt og 
lokalt, samt kryptering af kodeord, der sendes over netværket  

• Fuldt integrerbart med CGI’s VDI (Virtuel Desktop)- og IDM 
(Identity Management)-løsninger 
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