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1. PAM IFØLGE GARTNER - Ifølge Gartner hjælper Privileged Access Management (PAM) virksomheder med at tildele sikre 

eleverede rettigheder til forretningskritiske systemer og dermed opfylde krav om compliance ved at håndtere og monitorere 

konti- og brugerrettigheder. I en virksomheds IT-miljø er ”eleverede privileger” et udtryk, der bruges til at beskrive de kort-

varige administratorrettigheder, der går ud over den almindelige standardbrugers rettigheder.

2. HVORFOR BENYTTE PAM - Privileged Access Management hjælper virksomheder med at sikre, at brugere ikke utilsigtet 

laver ændringer, som kan få alvorlige sikkerhedsmæssige konsekvenser.

Det sker, at en bruger har behov for at udføre en handling på sin computer, hvor eleverede rettigheder er nødvendige. 

Men brugeren kan ikke vente på, at IT-afdelingen har tid til at assistere. En god PAM-løsning tilfører værdi til både IT og til 

brugeren. IT-afdelingen kan på forkant prædefinere, hvor den enkelte bruger skal have eleverede privileger, og brugeren er 

derfor kun et enkelt klik fra at kunne komme videre med de tildelte rettigheder.

3. FEM KLARE FORDELE VED PAM - Der er rigtig mange gode grunde til at implementere PAM i jeres organisation:

• Jeres IT-sikkerhed styrkes øjeblikkeligt

• I kan vinke farvel til at udføre gentagne og tidskrævende installationer remote

• I sikrer, at ikke alle brugere i virksomheden har permanente administratorrettigheder

• PAM sikrer, at jeres brugere ikke utilsigtet laver ændringer, som kan få alvorlige sikkerhedsmæssige konsekvenser

• Med den rette PAM-løsning har I altid overblikket

4. ER PAM SVÆRT AT INTEGRERE - Tanken om at skulle integrere et nyt system, der ændrer brugernes normale adfærd på 

deres endpoints, får mange IT-afdelinger til at tænke sig om en ekstra gang. Men – fordelene ved PAM opvejer i den grad ul-

emperne, især nu hvor sikkerhed står øverst på listen over vigtige emner på ledelsesgangen.Nogle PAM-produkter kan være 

ret tidskrævende at konfigurere men med f.eks. AdminOnDemand tildeles brugerne præcis de eleverede privileger, de har 

brug for – hverken mere eller mindre. AdminOnDemand integreres i løbet af få minutter, konfigurationen er nem og oversk-

uelig og kan køre uden VPN og uden adgang til Active Directory.Og sikkerheden styrkes øjeblikkeligt.
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