
 

 

SharePoint User Permission 

Management, Auditing en 

Reporting 

 

Introductie 

De basis voor de beveiliging van uw 

SharePoint document management 

systeem in het hart van uw organisatie    

is het managen van de gebruiker 

permissies. Dus het voorkomen van 

toegang tot uw data door onbevoegde 

gebruikers, zal een van de hoogste 

prioriteiten in uw security management 

processen zijn. Standaard onderhouds-

procedures in SharePoint farms of over 

sites heen zijn zeer tijdrovend. Om dit 

proces te versnellen is SPIDER 

ontwikkeld. 

SPIDER for SharePoint 
Permission Management 

Single Console 

Audit, clean-up of beheer de SharePoint-permissies 

van de gebruikers vanaf SPIDER’s single console, 

werkend over alle sites of farms heen. Analyseer en 

beheer alle aspecten van de gebruiksrechten over 

uw platform, onafhankelijk of zij rechtstreeks 

worden toegewezen, geërfd of via Active Directory 

of SharePoint groepen worden toegekend. 

 

 

 

 

 

 

 

Why Avantess-IAM 

Gespecialiseerd in Identity en Access Management 

Pragmatische aanpak in SharePoint projecten. 

Bekend met het werken binnen het complexe IT-

landschap in Multinational Clients. 
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SPIDER 

Gebruikt u SharePoint op on-premise, in de cloud, in 

combinatie met Office 365 of als hybride SharePoint 

implementatie? Draait het in een of meerdere farms? 

Gebruik SPIDER dan voor het beheer vanaf een 

werkplek in één console, of vanaf meerdere 

werplekken met één applicatie. 

 

The Business Case 

SPIDER creëert direct toegang voor de audit 

controle en het onderhoud van uw gebruiker 

permissie management. Bijvoorbeeld om uw high 

security gebruikers snel en efficiënt te controleren. 

Bij de uitvoering van het wijzigingsmanagement van 

de gebruiker permissies en administratie activiteiten, 

is SPIDER veiliger en 60 x minder tijdrovend dan het 

handmatig beheer door de systeembeheerder. Dit is 

gebaseerd op een gemiddelde van 10 autorisatie 

updates per minuut per gebruiker-groep over 

meerdere sites. 

 

 

 

 

 

Be secured! 

Tech Specs: 
Supported Systems 
 

• Excel / Office 365 
• SharePoint 2013 
(Server & Foundation) 
• SharePoint 2010 
(Server & Foundation) 
• SharePoint 2007 
(MOSS, WSS 3.0) 
• Windows Server 
2003, 2008 or 2012 
• SQL Server 2005, 
2008 or 2012 
 

60 x Minder 
Tijdrovend  

Security   
Management 

 

Spider User  

Management 
Benefits:  

 Free up SharePoint 

Administrator tijd 

 Elimineer 

configuratiefouten 

 Stroomlijn het 

verzoek proces 

voor eindgebruikers 

 Alle verzoeken en  

wijzigingen worden 

bijgehouden 

 Future Proof 

 Repeatable 

 

 

Bespaar tijd van uw site beheerders door 

SharePoint permissies te automatiseren! 


