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SHADOW
IT
VONATKOZÁSAI

"A Shadow IT kifejezés azon eszközökre, szoftverekre és szolgáltatásokra utal,
melyeket nem kontrollálják az informatikai szervezetek."
— Gartner

9.2 HOZZÁFÉRÉSI REND KIALAKÍTÁSA
9.2.1. Az intézmény a szükséges legkevesebb jogosultság elve alapján meghatározza és dokumentálja az
üzleti és informatikai szerepkörökhöz tartozó hozzáférési szabályokat. Ennek során az intézmény
teljeskörűen meghatározza és dokumentálja azokat a szerepköröket, amelyek egymással
összeférhetetlenek.
9.2.2. Az intézmény az informatikai biztonsági szabályozási rendszerében rendelkezik az informatikai
rendszerekhez történő hozzáférés szabályozásáról.
9.2.3. Az intézmény az informatikai rendszerében technológiai megoldásokkal kikényszeríti a hozzáférési
szabályok érvényesülését, beleértve az összeférhetetlen szerepkörök egyidejű alkalmazásának kizárását."

SHADOW IT KIHÍVÁS
A felhasználók és üzleti területek által külső web alapú szolgáltatásokban létrejövő hozzáférések esetében
az intézmény nem képes szabályozni a jogosultságokat és szerepköröket, mivel a külső szolgáltatások
jelentős része nem integrált az intézmény címtár vagy SSO rendszereivel. Ilyen hozzáférések
keletkezhetnek tipikusan e-commerce szolgáltatások, beszállítói vagy toborzási portálok, social media,
hivatalos szervek által nyújtott szolgáltatások, e-learning platformok és számtalan egyéb kisebb
webszolgáltatásban.

A SCIRGE MEGOLDÁSA
Policy alapú monitorozás/blokkolás vállalati online regisztrációk létrehozására és felhasználására.
Teljeskörű, felhasználónkénti leltár a külső szolgáltatásokról és abban használt hozzáférésekről.
Jelszó komplexitás és minőség ellenőrzése, megosztott (több felasználó által használt accountok)
valamint lokális (Active Directory-ban) használt jelszavak újrafelhszánálásának detektálása.
Felhasználók értesítése a gyenge jelszavakról vagy problémás accountokról, SIEM és API.
integráció a kritikus figyelemztetésekről az IT és Security szervezetek számára.

9.4. FELHASZNÁLÓI ADMINISZTRÁCIÓ
9.4.4. Az intézmény a felhasználói fiókok létrehozása és kiadása során biztosítja, hogy csak az a személy
vehesse birtokba az azonosítót, akinek a részére azt létrehozták, és – az informatikai rendszeren belüli
vagy önálló nyilvántartás vezetésével – biztosítja a felhasználói fiókok és a fiókok használatáért felelős
felhasználók egyértelmű egymáshoz rendelését.
9.4.5. Az intézmény gondoskodik arról, hogy az informatikai rendszerekben mindenkor csak az aktuálisan
engedélyezett felhasználók rendelkeznek jogosultsággal, és hogy ennek ellenőrzése azonnal elvégezhető
legyen.
9.4.6. Az intézmény a jelszó komplexitási és lejárati szabályokat az egyes rendszerekben a felhasználói
fiókok használatával végezhető tevékenységek kockázataival arányosan, a felhasználók által kezelhető
módon határozza meg.
9.4.7. Az ügyféladatot és pénzügyi ágazati titkot tartalmazó rendszerekben alkalmazott azonosítók és
jelszavak, eljárások és eszközök megválasztása során az intézmény figyelembe veszi a védendő érték, a
lehetséges kockázatok és a szükséges ráfordítások körülményeit.
9.4.8. Az intézmény a felhasználói fiók be- és kilépés, jelszóváltoztatás és egyéb autentikációhoz
kapcsolódó események adatait naplózza, azzal, hogy a jelszó sem a kritikus, sem más rendszerekben nem
kerülhet naplózásra
9.4.12. Az intézmény a kockázataival arányos módon gondoskodik az informatikai rendszereiben a jelszóra
vonatkozóan az alábbi szabályok bevezetéséről:
a) a jelszó minél több (min. 12, adminisztrátori vagy technikai szerepkörben min. 15.) karaktert vagy
jelmondatot tartalmazzon,
b) a jelszó ne legyen szótár alapú,
c) a jelszó ne legyen könnyen kitalálható (ne utaljon a felhasználóra, rokonára, tulajdonára stb.)

SHADOW IT KIHÍVÁS
A külső, nem integrált szolgáltatások esetében nincs a vállalatoknak lehetősége a szerepkörök,
jogosultsági szintek és jelszó policyk, vagy akár erős azonosítás kikényszerítésére. A lokális címtárak
(például Active Directory) nem alkalmasak az elvárt szótár alapú és kontextuális jelszó ellenőrzésre,
alacsony komplexitási szabályokat tesznek csak lehetővé és az ellopott jelszavak ellenőrzésére sem
alkalmasak. Még a kevésbé fontos alkalmazások hozzáférései is kritikusak, mivel az ezekben újra
felhasznált jelszavak könnyebben kompromittálódhatnak, amivel a kritikus alkalmazások és helyi hálózat
is sérülékennyé válhat account takeover, credential stuffing és phishing támadásokon keresztül.

A SCIRGE MEGOLDÁSA
Tetszőleges jelszó komplexitási szabályok előírása a felhőben létrejött jelszavakra, valamint a
lokális Active Directory címtárban. (Active Directory Password Protection modul.)
Ismert, ellopott, vagy újra felhasznált jelszavak felderítése.
Alkalmazásonként és felhasználónként készített leltár a jogosultságokról és azok felhasználásáról,
VIP felhasználók illetve az inaktív vagy a szervezettől távozott felhasználók hozzáféréseiről.
Távoli munkavégzés esetén is aktív szabályrendszer és monitorozás.
Megosztott hozzáférések, megszemélyesítés és zárolt/törölt felhasználói fiókok monitorozása,
belső visszaélésre utaló indikátorok.
Egyedileg testre szabható felhasználói tudatossági üzenetek.

