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Osaavimmat ratkaisut IT-infrastruktuurin hallintaan

Salcom Group Oy

Ohjelmistot > 700 asiakasta

Konsultointi > 100 asiakasta

Koulutus > 500 asiakasta

Konsultointi > 100 asiakasta

Salcom Group Oy työllistää n. 40 henkilöä Suomessa ja Baltiassa. Salcom Groupiin kuuluvat
Quest Software Oy, IT Education Center sekä Raxco Finland Oy.

Asiakkaina mm. 15 sairaanhoitopiiriä ja yli 70 kuntaa ja kaupunkia

Kumppanimme Passlogix-liiketoiminnassa ovat:
Fujitsu Services, Nixu, Panorama Partners, Propentus, RM5 Software, Redicom, Tieto



Salcom Group Oy
Osaavimmat ratkaisut IT-infran hallintaan

Koulutus KonsultointiOhjelmistot

Infrastruktuurin hallinta
Tietokantojen hallinta

ou utus

Microsoft infrastruktuuri
Järjestelmänhallinta

Arkkitehtuurisuunnittelu
Järjestelmäauditoinnit

O je stot

Tietokantojen hallinta
Sovellusten hallinta
Tietoturvapäivitykset
Käyttöoikeushallinta (IAM,IdM)

Provisiointi

Järjestelmänhallinta
Käyttäjähallinta
Unix/Linux
Tietokannat
Virtualisointi

Järjestelmäauditoinnit
Kuntokartoitukset
Ongelmanselvitys
Virtualisoinnit & konsolidoinnit
Järjestelmänhallinnan konsultointi

Vahva tunnistaminen
Kertakirjautuminen

Compliance
Vakiointi
Etähallinta

Virtualisointi
Citrix (terminal)
Tietoturva
PKI

Järjestelmänhallinnan konsultointi
Käyttöönotot, migraatiot ja niiden 
tukeminen
Palvelin- ja levyratkaisut

Etähallinta
Turvalliset sovellusyhteydet Fujitsu Siemens Primergy



Taustaa

Terveydenhuollon varmennekortit otetaan käyttöön yli 200.000 
terveydenhuollon henkilölle, jotta potilastiedot ja lääkemääräykset 
voidaan allekirjoittaa sähköisestivoidaan allekirjoittaa sähköisesti

Kuntaliiton Hanketoimisto (KunTo) laatii ohjeistuksen 
sairaanhoitopiireille ja muille terveydenhuollon organisaatioille (n  300 sairaanhoitopiireille ja muille terveydenhuollon organisaatioille (n. 300 
th-organisaatiota +  800 apteekkia)

Pohdittavia tekijöitä korttien käyttöönottoa budjetoitaessaj y j
RA-pisteet, sairaanhoitopiireissä vai joka sairaalassa?
Kortit, kortinlukijat, csp-ohjelmistot, varajärjestelmät, 
potilasjärjestelmän päivitys,...

Projektin tulee olla valmis 31.3.2011.
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Päätös – hyödynnetäänkö kertakirjautuminen ?

Terveydenhuollon organisaatiot päättävät itse toteutusteknologiasta 
(vahva tunnistus ja mahdollinen kertakirjautuminen). 

Potilasjärjestelmien toimittajat rakentavat kortti-integraatioita
Normaali kirjautuminen + allekirjoitus kortilla
Henkilöstön kirjautumisten määrä käytetty aika + työmäärä lisääntyyHenkilöstön kirjautumisten määrä käytetty aika  työmäärä lisääntyy

Henkilöstö voisi saada myös hyötyä varmennekortin käyttöönotosta: 
Kertakirjautumiseen perustuva kirjautuminen:

vähentää henkilöstön kokonaistyömäärää ja 
motivoi näin henkilöstöä varmennekortin käytössä (MOT)

Kertakirjautumisen edut ovat huomanneet mm  Varsinais Suomen SHP  Kertakirjautumisen edut ovat huomanneet mm. Varsinais-Suomen SHP, 
Satakunnan SHP, Pohjois-Pohjanmaan SHP, Keski-Pohjanmaan SHP,…
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Kertakirjautumisen muut hyödyt

Kokonaistyömäärä vähenee
henkilöstön työmäärä vähenee jatkuvien kirjautumisten jäädessä pois
HelpDeskin työmäärä vähenee  kun henkilöstöllä ei ole salasanaongelmiaHelpDeskin työmäärä vähenee, kun henkilöstöllä ei ole salasanaongelmia

Tietoturva yhdessä varmennekortin kanssa kasvaa

Jaettujen työasemien tuki
nopea ja joustava käyttäjänvaihto

Helpottaa yhteensopivuuden noudattamista (Compliance)
keskitetty, turvallinen salasanahakemisto
henkilöstön tietojärjestelmien käytöstä syntyy loki

Kustannussäästöt
työntekijöiden aikaa vapautuu varsinaiseen työhön
helpdeskin aikaa vapautuu kehittämistehtäviin
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Passlogix – Nopeuta pääsyä, tehostat toimintaa

Kun nopeutat pääsyä järjestelmiin ja sovelluksiin koko yrityksessä, liiketoiminta
tehostuu ja tietoturva lisääntyy

Kun nopeutat pääsyä järjestelmiin ja sovelluksiin koko yrityksessä, liiketoiminta
tehostuu ja tietoturva lisääntyy

• Yritys
– Eliminoi pullonkauloja kirjautumisessa, 

tunnistamisessa ja provisioinneissa
14 0 

16,0 

Cumulative Licenses 
(millions)

• Markkinajohtaja
– 15 miljoonaa+ lisenssiä myyty
– 1,000 asiakasorganisaatiota
– 10,000:ia sovelluksia

8 0 

10,0 

12,0 

14,0 

,
– Asiakkaita, joilla miljoonia henkilöitä

• Patentoitu teknologia
– Mahdollistaa nopean implementoinnin

ja nopean takaisinmaksun (ROI) 2 0 

4,0 

6,0 

8,0 

ja nopean takaisinmaksun (ROI)
– 2 US patenttia, 7 ulkomaista, +

• Tunnustettu johtajuus
-

2,0 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 E 
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Tunnustettu johtoasema

ESSO Magic Quadrant

“Passlogix has been very successful early on in 
the IAM market with its Enterprise SSO. Passlogix 
[has] a solid reputation and name recognition not [ ] p g
typically realized by a company of its size.”

“Passlogix has some highly functional ESSO 
technology … they often pioneer in the 
market…”

“Passlogix provides an excellent, lightweight, low 
maintenance SSO solution, suitable for deployments 
of any scale … and it is seen as a “best of breed” 
enterprise SSO product – the general good opinion in p p g g p
which it is held …” 

100% of customers would buy it again
100% of customers would recommend it to a peer
100% of customers said Passlogix keeps all promises

“The company goes around a problem .... It is far 
different from thinking out of the box. It's refusing 
to acknowledge that the box exists in the first 
place ”

71% ranked Passlogix as their Best or 2nd Best Vendor

8

place.
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Pääsyn ongelmat hidastavat liiketoimintaa
Passlogix eliminoi nämä ongelmat

• Mistä tahansa yrityksen piirissä
• Mistä tahansa
• Oman yrityksen ulkopuolelta

KirjautuminenKirjautuminenKirjautuminenKirjautuminen
• Admin-tasoisten

tunnusten pääsyn
hallinta

• Vahva
tunnistaminen

ll k iihallinta
• Sovellusten pääsyn

hallinta väliaikaisille
työntekijöille

• Provisiointi

sovelluksiin
• Windows 

salasanojen
resetointi itse

• Provisiointi-
järjestelmän
käyttöönotto –
tunnustietojen
kerääminen
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v-GO Access Accelerator Suite
Poistaa monimutkaisuuden kirjautumisesta, tunnistamisesta ja

i i i i t tt ää ä j t h t t i i tprovisioinnista – nopeuttaa pääsyä ja tehostaa toimintaa
Single Sign-On

v-GO On Demand Edition
Laajennettu Enterprise Single Sign On

Session Manager
Turvalliset jaetut työasemat

Shared Accounts Manager
Etuoikeutettujen tunnusten

hallinta
Pääsy sovelluksiin väliaikaisille

ö k ö ll
SignSign--OnOnSignSign--OnOn

työntekijöille

Provisioning Manager
Tunnustietojen provisiointi

SSO:hon

Self-Service 
Password Reset

Windows salasanojen

Authentication ManagerSingle Sign-On –

itseresetointi

Authentication Manager
Vahva tunnistaminen

Single Sign-On –
Account Reconciliation
Tiedot käyttäjien aktiivisista

tunnuksista
provisiointijärjestelmän

käyttöönottoon

10

käyttöönottoon
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Enterprise Single Sign-On konsepti
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Istuntojen hallinnan konsepti kioskeilla

App1
Id  h

App4
Id  j

App1
Id  

App1
Id  id1

App2
Id: harryn
pd: ********

Id: hn
pd: ********

App5
Id: janez
pd: ********

Id: jz
pd: ********

App5
Id: scottp
pd: ********

Id: sp
pd: ********

App5
Id: id1
pd: ********

Id: id1
pd: ********

gl
e 

Si
gn

-O
n

ut
o-

Lo
go

ff

Application Sessions

Session 1 Session2 Session3

App3
Id: hnichols
pd: ********

pd: 

App6
Id: jzimmer
pd: ********

pd: 

App6
Id: sponnell
pd: ********

pd: 

Session4

App3
Id: id1
pd: ********

pd: 

Shared SessionAp
p 

Si
ng

Ap
p 

 A
u

id: guest1, password: *********

id: harryn
pd: ********

id: janez
pd: ********

id: scottp
pd: ********

id: johns
pd: ********

Generic Session

User Sessions Fast User Switching

Microsoft WindowsOperating System
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Passlogixin ainutlaatuisuus
Methods Pioneered by Passlogix Other  Approach

Primary 
Authentication

Windows, LDAP or other method as primary

v‐GO SSO dependent upon primary
SSO‐system primary
Active Directory dependent on SSO

Repository Existing organization directory or SSO‐only
Mandates its own repository, 
sometimes proprietary or a black box

Application Interaction Event‐Based Detection and Response Deterministic

Event recognition Signature detection Terminal launchers, scripts, etc.

Event interpretation Parameter‐driven Script programming

Application Response Insert data directly into fields (or keystrokes) Keystrokes

Architecture 2‐tier 3‐tier

IDM integration Open SPML‐based interface Many mandate their own IDM

Graceful application termination multi‐
Session Management

Graceful application termination, multi
sessions per kiosk, sub‐second switching

Process kill based on logon template

Strong Authentication Out of the box support and open API Specific devices or methods
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Vahva tunnistaminen
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Kokemuksia: Kotkan eResepti -pilotti

DigiSign
Käyttäjä kirjautuu 

verkkoon: AD 
tunnus/salasana
(myöhemmin

Käyttäjä kirjautuu 
Efficaan

varmennekortin ja 
PIN1 –koodin

v-GO
SSO + AM

Effica aukeaa
Oikea PIN

•Tässä vaiheessa on haluttu ratkaista Effica-kirjautuminen; täyden 

(myöhemmin 
varmennekortti)

PIN1 koodin 
avulla

kertakirjautumisen käyttöönotto käsitellään erikseen
•Järjestelmä on ollut testikäytössä (noin 10 käyttäjällä)
•Asiakkaan kommentti 15.1.2009: ”v-GOn osalta testaajien tuntuma oli, että v-
GO i ti ik Effi ki j t i ikk il t i itkäGO:n reagointiaika Effican kirjautumisikkunan ilmestymiseen on pitkä … 
muuta huomauttamista v-GOsta ei ainakaan näissä testeissä tullut esille”

•Muidenkin KanTa-projektin pilot-osuuksien valmistumisen jälkeen eResepti-
pilotti otettaneen käyttöön syksyllä 2009 noin 200 työasemallapilotti otettaneen käyttöön syksyllä 2009 noin 200 työasemalla

•Fujitsu Services ja Passlogix työstävät DigiSign – v-GO –integraatiota 
nopeammaksi
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Kokemuksia: Pohjois-Pohjanmaan shp

DigiSign
Työasema käynnistyy

automaattisesti
Windows-verkkoon

V-GO avaa Citrixin
työpöydän. Citrix-

palvelimelle asennettu 
v-GO avaa 

automaattisesti 

Citrix -
verkkotyöasema

Windows-verkkoon
tunnuksella, jolla on 

vähän oikeuksia. V-GO 
lukitsee työaseman

ruudun. 

sovelluksetV-GO
SSO+AM+SM

Oikea PIN

V-GO avaa 
sovellukset Tavallinen

työasema

•Tavoite on ratkaista käyttäjän nopea vaihto sekä Citrix-
verkkotyöasemalla että tavallisella työasemalla

työaseman 
työpöydällä

työasema

verkkotyöasemalla että tavallisella työasemalla
•Asennettu usealle Citrix-työasemalle ja tavalliselle työasemalle
•Istunnon vaihto onnistuu sekä TEO-kortilla että PPSHP:n vanhemmalla, 

ll k tillomalla kortilla
•Tavoitteena on ottaa pilotoida ratkaisua tuotantokäytössä osastolla 42 
alkusyksystä 2009
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Kokemuksia: Geologian tutkimuskeskus
Tavoite: ratkaista 15 sovelluksen aiheuttama 
ylimääräiselle työ käyttäjätunnusten/ salasanojen 
muistamisessa ja vaihtamisessa (760 käyttäjää)

HST-kortti
PKI-infra

Käyttäjä kirjautuu
Windows V-GO avaaWindows-

verkkoon HST-
kortin ja PIN-
koodin avulla

V-GO
SSO

V-GO avaa 
sovellukset 
työaseman 
työpöydällä

• Heikki Olander (IT-päällikkö) + Matti Lehtonen (hankepäällikkö):
– ”Suurin osa sovelluksista implementoitiin SSO:n piiriin noin 30-60 minuutissa”
– ”Ehdottomasti hyvä ratkaisu – jo nyt vaikea kuvitella käyttöä ilman kertakirjautumista.”
– ”Nyt on periaatteessa asennettu Passlogix kaikille 

käyttäjille ja mitään suuria ongelmia ei ole enää 
ilmennyt. Kaikki toimivat hyvin. Osa käyttäjistä ei oikein 
vielä ole sisäistänyt SSO:sta saatavaa hyötyä ja eivätvielä ole sisäistänyt SSO:sta saatavaa hyötyä ja eivät 
ole lisänneet sinne sovelluksia. Eiköhän aika nuokin 
kuitenkin hoida. Kiitokset vielä hyvästä yhteistyöstä. 
Heikki” 

– (Aloituspalaveri 11/2008 projekti valmis kymmenen
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– (Aloituspalaveri 11/2008, projekti valmis kymmenen 
työpäivän jälkeen 1/2009, kommentti saatu 4/2009)



Passlogix/Salcom Group kumppanuus

•Salcom Groupilla on Passlogixin korkein kumppanuus
– Tuo Passlogixin osaamisen Suomeen:

v GO Access Accelerator Suiten koulutukset omissa luokkatiloissa• v-GO Access Accelerator Suiten koulutukset omissa luokkatiloissa
• Sertifioidut Passlogixin implementointipalvelut
• Kattava tuotetuki suomen kielellä
• Osaavat kumppanitpp

•Laajempi alueellinen kattavuus
Toiminta keskittyy Suomeen  mutta– Toiminta keskittyy Suomeen, mutta
kattaa myös pohjoismaat ja Baltian

E i kki P l i h i öll•Esimerkki Passlogix-yhteistyölle
– “The Partnership with Salcom should become the standard against which all 

Passlogix partnerships should be modeled.  Working with Salcom, we can 
jointly focus on the right priorities – starting with customer success”jointly focus on the right priorities starting with customer success

– Marc Boroditsky, President and CEO, Passlogix
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Kotimaiset kumppanit

•Asiakkaiden kanssa todettiin, että TEO-korttien käyttöönottoon 
suuremmissa terveydenhuollon yksiköissä kuluu jopa vuosi. Jotta 
projekti saataisiin kansallisella tasolla valmiiksi 31.3.2011, p j ,
tarvitaan useamman yrityksen resursseja. Lisäksi pitää olla 
olemassa vahva kotimainen osaaminen sekä tukiorganisaatio. 

•Fujitsu Services, Nixu, Panorama Partners, Propentus, 
RM5 Software, Redicom ja Tieto 
kävivät läpi Passlogix-teknologiaa ja totesivat haluavansa 
sertifioitua konsultoimaan asiakkaitaan Passlogix-teknologian
käyttöönotossa. Koulutukset ja sertifiointi tehtiin keväällä 2009.

•Osa kumppaneistamme voi myös jälleenmyyjänä toimittaa 
Passlogix-ratkaisun valmiiden mallien ja osaamisensa perusteella.
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Kiitos

Tule katsomaan käytännössä osastolle 26, 
miten kertakirjautuminen hyödyttäämiten kertakirjautuminen hyödyttää

YhteystiedotYhteystiedot

Pertti Eskelinen
Salcom Group OySalcom Group Oy
Myyntipäällikkö, Partneri, Projektipäällikkö/IAM
040-5066565
pertti eskelinen@salcom fipertti.eskelinen@salcom.fi
www.salcom.fi/sso
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