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QDP Sp. z o.o.

QDP Sp. z o.o. (wcześniej Quest-Dystrybucja)

Dostawca i integrator rozwiązań z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz 

zarządzania systemami IT w środowiskach fizycznych, wirtualnych i w 

chmurze obecny na polskim rynku od 2004 r.

Przedstawiciel wiodących producentów oprogramowania m.in. 

Broadcom, Cymulate, Cybeready, Secret Double Octopus, InfoBay, Sasa 

Software, SMA, ApiOmat/Easy Software oraz Partner Platinum+ 

firm One Identity i Quest Software.



IPG Group - Identities in Focus 

For more than 20 
years, IPG has 

been a pioneer 
and expert for an 

integrated 
Identity & Access 

Management  
approach and a 
reliable partner 

for all IAM 
challenges



IPG offering



IPG offering

Key service offerings

 Strategic advice

 Technological consulting

 Technical concepts and 
technical consulting

 Business roles

 IAM project 
management

Business Consulting

Key topics:

 Digitalization & IoT

 Enterprise IAM, Provisioning

 Customer/B2B IAM

 Federation, AM & SSO

 Privileged Account, Identity, User & Session 
Management

 Role Based Access Control

Key service offerings

 Realization of the IAM 
architecture

 Implementation and 
introduction of the 
IAM solution

 Creation of the 
operational 
foundations

Technical Consulting

Project

Key service offerings

 IAM operation based on 
SLA

 Operational support at 
the customer

 Managed service/ 
complete sourcing of 
IAM activities 

Operations

Key topics:

 Enterprise IAM

 SSO

 Privileged Access 
Management (PAM)

 Customer-/B2B-IAM

Operation

Key service offerings

 Consulting and sale of 
IAM software 
products

 Consulting and sale of 
Subscription

 IAM.cloud

Software

Key topics:

 Excellent relationships 
and price advantages
with the relevant 
software providers

Software



History

2001
Foundation IPG AG in Winterthur
Pionier in IAM market

2006
Foundation IPG GmbH
Germany

2007
Development of
Rolmine

2010
Start Marketactivities in Austrai
Sell Rolmine to Beta Systems

2014
40 employees
foundation IPG GmbH
Vienna

2019
92 employees
New Operation Center
in Berlin

2021
Launch IAM.cloud

130 employees after 
integration of Timetoact
IAG Team

We care
We drive

We deliver



Motivation for the IAM.cloud offering
Competition / Market view

 Existing IAM SaaS offerings are expensive and usually in shared environments

 No control in updates and upgrades (the every morning wonder)

 Minimal flexibility in customer specific configurations or customizations

 Interaction User Company / Service Provider / SaaS Vendor often inefficient

 Expensive

IPG identified the need of a cloud delivered IAG solution for small and midsize companies which is under its own 
control. 

We decided to make One Identity Manger from Quest “cloud ready” and added standards based on our 20 years 
experience and best-practice. 



IGAnow
IGAnow jest rozwiązaniem IDaaS z odpowiednimi procesami związanymi z cyklem życia tożsamości i uprawnień
oraz wymagań w zakresie zarządzania dostępami

Kompleksowe 
Zarządzanie

Właściwi użytkownicy

Pracownicy, administratorzy, partnerzy, klienci, ktokolwiek

Lokalnie (On-Prem), zdalnie, mobilnie, 
urządzenia kontrolowane przez firmę, 
BYOD i za pośrednictwem dowolnego 
połączenia

Na wszystkie sposoby

Przy właściwym zarządzaniu

Linia biznesowa decyduje o tym, co jest 
właściwe i jest w stanie to potwierdzić

Do odpowiednich zasobów

Aplikacje, on-prem, 
w chmurze, SaaS oraz konta uprzywilejowane

Właściwy dostęp

Dokładnie to, czego potrzebują, aby wykonywać swoją 
pracę… nie więcej, nie mniej

We właściwym czasie

W regularnych godzinach pracy, ale także w każdej 
chwili, gdy ktoś chce lub potrzebuje dostępu



Procesy cyklu życia tożsamości i kont użytkowników

Automatyczne procesy on-boardingu pracowników

Proste, zautomatyzowane przetwarzanie organizacyjnych i technicznych transakcji biznesowych (przeniesienie, 
awans, urlop rodzicielski, urlop itp.) poprzez przygotowane standardowe procesy

Zautomatyzowana administracja standardowymi kontami użytkowników i hasłami

Integracja standardowych systemów docelowych (Microsoft Active Directory, Exchange, LDAP, SAP itp.)

Zdefiniowane reguły oparte o aktualne najlepsze praktyki

Zautomatyzowane zarządzanie uprawnieniami

Przygotowane definicje ról, w tym predefiniowane zasady SoD

Co to jest IGAnow? 
Cykl życia tożsamości i uprawnień



Przygotowane funkcje związane z procesami compliance & governance

Recertyfikacja uprawnień i ról

Zgodność z wymaganiami i regulacjami

Automatyczne rozpoznawanie obowiązków organizacyjnych i technicznych

Samoobsługa dla pracowników

Portal internetowy z katalogiem usług do wnioskowania o role biznesowe i dostęp

Mapowanie procesów zatwierdzania i kompleksowe raporty w celu utrzymania i kontroli zgodności

Zarządzanie dostępami

Co to jest IGAnow? 



Korzyści: Koszty
Krótki czas trwania projektu dzięki 

wdrożeniu „dobrych praktyk": główne 
kroki milowe zostały już osiągnięte –

szybsze przejście do fazy Go Live i niższe 
koszty wdrożenia

Znacznie zmniejszone koszty 
operacyjne: brak kosztownego know-

how i specjalistycznej wiedzy 
wymaganej do obsługi rozwiązania –

IPG/QDP zapewnia kompetencje i serwis

Znaczne obniżenie kosztów CAPEX: 
Inwestycje we własną infrastrukturę 

serwerową nie są konieczne

Uproszczone planowanie budżetu: 
Licencjonowanie opiera się na stałych 

kosztach rocznych

IGAnow



Korzyści: Technologia
Wstępnie skonfigurowane funkcje 
standardowe: Wszystkie niezbędne 

procesy IGA już zaimplementowane – z 
wykorzystaniem najlepszych praktyk i 

wiedzy IPG/QDP

Procesy compliance i governance także 
są już zaimplementowane – wdrożone 

mechanizmy zbierania i weryfikacji 
danych także zostały zaimplementowane

Lider rynku: IGAnow jest oparty na 
wiodącym na rynku rozwiązaniu One 

Identity

Standardowe konektory dostępne z 
pudełka: Standardowe systemy 

(AD/AAD, Exchange/O365, SAP, LDAP 
itp.) natychmiast działają - nie jest 

wymagana skomplikowana konfiguracja

IGAnow



Korzyści: Architektura
Dostarczane w chmurze Microsoft 

Azure: Działa w wybranym kraju klienta i 
zgodne z lokalnym prawem (RODO, 

ISO27001, ISO / IEC 27018: 2014, ISO / 
IEC 27018 itp.)

Ustandaryzowana architektura: 
konteneryzacja z Kubernetes i procesy 
do zautomatyzowanego wdrażania -

instancja klienta jest dostępna 
natychmiast

Bezpieczne działanie: Oddzielenie 
danych klientów i danych operacyjnych -
Oddzielne mechanizmy uwierzytelniania 
i szyfrowania instancji klienta za pomocą 

technologii Azure (AES256)

Wszystko w cenie: obsługa (centralny 
monitoring i patchowane całego 
systemu), umowy SLA i KPI firmy 

IPG/QDP

IGAnow



Koszty: przyjazny model licencjonowania & paczki usług

Dobre praktyki: wstępnie skonfigurowane funkcje i procesy w 
chmurze

Rozwiązanie: najlepsze rzeczy z dwóch światów – przewagi 
rozwiązania One Identity Manager zainstalowanego w chmurze

Zintegrowane rozwiązanie



Cykl życia tożsamości

Zarządzanie dostępem 

Systemy docelowe i interfejsy

Funkcjonalność IGAnow



Cykl życia tożsamości
 Standardowy cykl życia dla tożsamości, kont użytkowników, autoryzacji, ról biznesowych i 

jednostek organizacyjnych

 Ustandaryzowany model tożsamości dla
 Standardowych użytkowników, użytkowników zewnętrznych, wewnętrznych, tożsamości nie będących fizycznymi 

osobami

 Użytkowników administracyjnych

 Model danych
 Samozarządzający się model danych dla wewnętrznych i zewnętrznych tożsamości

 Książka adresowa / książka telefoniczna

 Standardowa definicja konta dla każdego typu tożsamości i zarządzanych systemów

 Model ról zaimplementowany zgodnie z dobrymi praktykami
 Ustandaryzowane klasy ról

 Dobre praktyki zaimplementowane do ich definicji



Zarządzanie dostępem
 Żądania autoryzacji

 automatyczne przydzielania uprawnień do systemów docelowych dla żądań autoryzacyjnych

 ujednolicone procesy zatwierdzania oparte na obowiązkach wynikających z miejsca w organizacji i obowiązków 
technicznych

 Recertyfikacja / atestacja
 ujednolicone procedury atestacji dla tożsamości, kont użytkowników, autoryzacji i przypisania uprawnień, ról 

biznesowych i przypisania ról biznesowych, żądania autoryzacji

 ujednolicone procesy recertyfikacji oparte na obowiązkach wynikających z miejsca w organizacyjnych i obowiązków 
technicznych

 Zgodność / SoD
 wstępnie skonfigurowane raporty

 wstępnie skonfigurowany podział obowiązków i specjalne zezwolenia 

 Zbieranie historii i raportowanie
 automatyczne zbieranie historii w celu spełnienia wymagań regulacyjnych

 ujednolicone raportowanie dla osób odpowiedzialnych za role biznesowe, odpowiedzialnych za systemy docelowe i 
uprawnienia



Systemy docelowe i interfejsy
 Ustandaryzowane i automatyczne konektory dla

 Active Directory (on-prem)

 Microsoft Exchange (on-prem)

 Azure Active Directory

 Exchange Online

 Możliwości integracji
 Uproszczona integracja do połączenia nowych systemów docelowych

 Dostępne REST-API dla specyficznych systemów klienta (odczyt / zapis)

 Skonfigurowane połączenia do systemów (bez kodowania)

 Integracja z systemami HR
 Wstępnie skonfigurowany format plików do integracji z HCM z opcją push

 Administracja i konfiguracja przez interfejs web
 Zarządzanie integracją z systemami docelowymi poprzez portal

 Zarządzanie danymi źródłowymi poprzez portal



Konektory dla systemów on-Premises
One Identity Active Roles Microsoft Active Directory* Microsoft Exchange 2010/2013/2016/2019*

Microsoft SharePoint 2010/2013/2016/2019 Microsoft Azure Active Directory* Microsoft PowerShell

SCIM and Cloud Applications Web Services Microsoft O365 – Exchange Online*

Microsoft O365 – SharePoint Online LDAPv3 Generic Microsoft ADLDS

OpenDJ IBM Lotus Notes Oracle E-Business Suite

SAP R/3 SAP HCM SAP BI

SAP Compliance Linux and Unix CSV

IBM AS/400 IBM RACF CA Top Secret

CA ACF2 Microsoft SQL Databases Oracle Databases

MySQL Databases DB2 (LUW) Databases SAP HANA Databases

SQLite Databases CData ADO.NET Databases Generic ADO.NET Databases

ServiceNow ITSM Starling Connect One Identity Safeguard

* można skonfigurować to połączenie samodzielnie. Wszystkie inne systemy docelowe można podłączyć jako usługę za pomocą pakietu, który można domówić. 



Konektory dla aplikacji chmurowych
ActiveCampaign Aha! Amazon AWS Amazon S3 Apigee

AppDynamics AtlassianJC AWS Cognito Azure Active Directory BaseCRM

Bitbucket Box Citrix FileShare Concur Coupa

Crowd Databricks Datadog Dayforce DocuSign

Dropbox Egnyte Facebook Workplace G Suite Google Workspace

GoToMeeting HackerRank Hideez Hive Informatica Cloud Services

Insightly JIRA Server Marketo Nutshell Okta

OneLogin Opsgenie Oracle IDCS PagerDuty PingOne

Pipedrive RSA Archer Salesforce SAP Cloud Platform SAP Litmos

ServiceNow ShareFile Slack Statuspage SuccessFactors

SuccessFactors HR SugarCRM Tableau Trello Webex

Workbooks WorkdayHR Zendesk ZenDesk Sell



Działa w Azure Cloud

Jedna instancja na klienta

Usługa lokalna On-Premise gateway dla bezpiecznej 
komunikacji

Architektura IGAnow



Architektura – przegląd

Gateway 
Service

On-Premises

Active 
Directory Exchange

Applications

LegacyCustom

Exchange

Azure Active 
Directory

SaaS Apps

Cloud & SaaS Applications

SCIM/ REST

Outbound per TLS
Optional: VPN

CSV



Architektura – szczegóły

*on Premise

API Service

Management

Life Cycle

Gateway*

REST / SCIM System

Database System

IDaaS

Active Directory*
Microsoft 

Exchange*

Customer configuration

Management Portal
Self Service / Web Portal

Business roles

Identities Audit & Reporting

Attestation
CSV 

Import

Microsoft Azure 

Active Directory

Microsoft Exchange 

Online
Microsoft Teams

Microsoft SharePoint 

Online

Management Life Cycle



Nowoczesna technologia

iam.cloud
iam2cloud.onmicrosoft.com

Kunden Azure AD

Kunde OnPrem

andere Services

IAM.cloud.prod

Namespace

Kubernetes 

Frontend

Azure Managed

Kunde A

Kubernetes cluster

(Ubuntu 18.04LTS)

Virtual network

Ingress
Application Gateway

Persistent 
Volume Claim (pvc)

MonitorAzure Active 
Directory

docker push
docker 

pull

Container registry

RBAC

Dev/Ops

Azure Policy

YAML 
Templates

Bitbucket

IAM.cloud.dev IAM.cloud.test

Azure Kubernetes 

Service (AKS)

Azure Application 
Gateway

customer.iam.cloud

OneIM-Web
OneIM-Web

OneIM-App

OneIM-Installer

SQL Container

Azure Advisor

Cost Management

Azure Arc

Azure Key Vault

Azure Disk with 
Database

Zielsyteme

Automation 
Accounts?

4
43

Public IP pro Kunde

API Server Controller Manager Scheduler

Azure Files with 
OneIM Binaries

Persistent 
Volume Claim (pvc)

ExternalDNS

Azure Blob for 
SQL Backup



Wytyczne

Szyfrowanie

Certyfikacje

Zabezpieczenia i bezpieczeństwo danych



Bezpieczeństwo danych w chmurze
 Wytyczne dla naszego rozwiązania

 Data protection

 Data security

 Wytyczne 
 Dostęp do danych w/ z EU

 Dane składowanie na życzenie klienta w EU – wybór centrum danych Azure przez klienta

 Dane w tranzycie – dostęp pracowników IPG/QDP tylko w EU



Szyfrowanie danych

Szyfrowanie jako metoda z wyboru
 Segmentacja danych klienta/użytkownika i danych systemowych

 Indywidualne atrybuty danych klienta/użytkownika aż do całej bazy danych mogą być szyfrowane za 
pomocą kluczy specyficznych dla klienta

 Szyfrowanie instancji klienta za pomocą technologii Azure
 Tworzenie klucza, gdy instancja jest wdrażana przez platformę Azure — brak dostępu przez / dla IPG

 Zintegrowana rotacja kluczy za pośrednictwem platformy Azure (https://docs.microsoft.com/en-
us/azure/key-vault/secrets/tutorial-rotation-dual?tabs=azure-cli )

https://docs.microsoft.com/en-us/azure/key-vault/secrets/tutorial-rotation-dual?tabs=azure-cli


Certyfikacje
IGAnow IAM.cloud

Certyfikacja IPG
(TIMETOACT)

Microsoft
AZURE Cloud

One Identity
(Manager)

ISO 27001 X X X

ISO 27018 X

ISO 27701 X

ISO 9001 X X

SOC 1 X

SOC 2 X

SOC 3 X

WCAG X

Common Criteria X

IEC 15048 X

GDPR X X X

https://timetoact-group.com/details/timetoact_ist_iso_27001_zertifiziert
https://docs.microsoft.com/de-de/compliance/regulatory/offering-iso-27001
https://www.quest.com/docs/information-security-policy-legal-131273.pdf
https://docs.microsoft.com/de-de/compliance/regulatory/offering-iso-27018
https://docs.microsoft.com/de-de/azure/compliance/offerings/offering-iso-27701
https://ipg-group.com/details/die_ipg-gruppe_ist_erneut_iso_9001_zertifiziert
https://docs.microsoft.com/de-de/azure/compliance/offerings/offering-iso-9001
https://docs.microsoft.com/de-de/compliance/regulatory/offering-soc-1
https://docs.microsoft.com/de-de/compliance/regulatory/offering-soc-2
https://docs.microsoft.com/de-de/compliance/regulatory/offering-soc-3
https://docs.microsoft.com/de-de/compliance/regulatory/offering-wcag-2-1
https://www.oneidentity.com/community/blogs/b/identity-governance-administration/posts/identity-manager-8_5f00_1-is-common-criteria-certified
https://www.globenewswire.com/en/news-release/2021/09/15/2297314/0/en/One-Identity-Achieves-NIAP-Common-Criteria-Certification-For-Its-Next-Generation-PAM-Solution-Safeguard-for-Privileged-Passwords.html
https://www.ipg-group.com/datenschutz
https://query.prod.cms.rt.microsoft.com/cms/api/am/binary/RE3uDwE
https://www.oneidentity.com/legal/gdpr-hq.aspx


Metodologia projektu

Pakiety Identity Lifecycle Management & Governance

Ścieżka do wdrożenia IGAnow



Metodologia projektu

Agile z krokami milowymi

Wdrożenie zorientowane na osiągnięciu określonych funkcjonalności 

Bazujący na standardach 

Porady w trakcie trwania

Transparentne



Obowiązkowe
Start projektu

•Kick-off

•Warsztat

•Dokumentacja

Wdrożenie 
środowiska 
PROD

•Aktywacja IGAnow

•Przygotowanie i 
zabezpieczenie 
środowiska 
sieciowego

Połączenie 
systemów 
źródłowych i 
docelowych

•HCM

•(A)AD

•Exchange (online)

Procesy

•Cykl życia HCM

•Cykl życia 
tożsamości w 
środowiskach 
docelowych

•Zautomatyzowane 
zarządzanie 
dostępem

Go-Live

•Testowanie i 
weryfikacja

•Przekazanie 

•Aktywacja 

•Szkolenie z obsługi

Dodatkowe
Wdrożenie w 
środowisku 
PreProd

• Aktywacja 
IGAnow

• Konfiguracja 
przenoszenie 
danych do 
Prod

• Go-Live

Wdrożenie 
lokalnej 
usługi 
Gateway 
Service

• Instalacja i 
konfiguracja

• Go-Live

Kastomizacja
interfejsu 
WebUI

• Warsztat

• Dokumentacja

• Konfiguracja

• Go-Live

Dodatkowe 
systemy 
docelowe

• ServiceNow

• SAP

• LDAP

• Database

• …

Procesy

• Rozszerzenie
HCM Identity 
Lifecycle

• Dodatkowe 
systemy 
docelowe

• Automatyzacja 
zarządzania 
dostępem

• Go-Live: Hyper 
Care

Identity Lifecycle – pakiety usług 



Obowiązkowe
Start projektu

• Kick-off

• Warsztat

• Dokumentacja

Governance

• Workflow’y
akceptacyjne

• Reguły SoD

• Polityki firmy

• Kampanie 
atestacyjne

Go-Live

• Testowanie i 
weryfikacja

• Przekazanie 

• Aktywacja 

• Szkolenie z 
obsługi

Dodatkowe

Governance w środowisku PreProd

• Workflow’y akceptacyjne

• Go-Live

• Reguły SoD

• Go-Live

• Polityki firmy

• Go-Live

• Kampanie atestacyjne

• Go-Live

Identity Governance – pakiety usług 



Warsztat przedwdrożeniowy

Pierwsze kroki z rozwiązaniem

Wdrożenie rozwiązania



Warsztat przedwdrożeniowy
 Wybór typu implementacji: test i / lub system produkcyjny ?

 Analiza i podstawowa konfiguracja procesów i infrastruktury
 Wstępna synchronizacja z danymi źródłowymi: osoby, departamenty, lokalizacje, centra kosztów

 Identyfikacja organizacyjnych i technicznych odpowiedzialności

 Zarządzanie uprawnieniami
 Zasady automatycznego nadawania uprawnień

 Jakie uprawnienia powinny być dostępne do wnioskowania ?

 Jakie systemy docelowe są połączone ?
 Reguły generowania kont użytkowników

 Zasady tworzenia wiadomości e-mail

 Dokumentacja wyników jako punkt startowy do uruchomienia IAM.cloud



Pierwsze kroki z rozwiązaniem
 Przygotowanie infrastruktury

 Automatyczne wdrożenie instancji IAM.cloud

 Założenie pierwszego użytkownika administracyjnego IAM.cloud

 Utworzenie gateway serwera

 Konfiguracja bezpiecznej komunikacji z IAM.cloud (firewall, opcjonalne szyfrowanie, itp.)

 Konfiguracja podstawowych funkcji

 Konfiguracja wszystkich reguł dla kont i nadawania uprawnień

 Nawiązanie połączenia z systemami docelowymi

 Odczytanie danych z systemów źródłowych

 Odczytanie danych z systemów docelowych



Pierwsze kroki z rozwiązaniem
 Aktywacja procesów IGA

 Porównanie danych: jakość danych, osierocone konta, itp.

 Aktywowanie cyklu życia tożsamości
 Zarządzanie tożsamością

 Administracja kontami i uprawnieniami do systemów docelowych

 Zarządzanie uprawnieniami oparte na rolach

 Uruchomienie portalu do samoobsługi
 Udostępnienie zasobów o które można wnioskować

 Aktywacja procesów zatwierdzania

 Ponowny odczyt danych po weryfikacji jakości danych

 Aktywacja funkcji governance
 Recertyfikacja

 Audyt i raporty



Pierwsze kroki z rozwiązaniem
 Przekazanie środowiska

 Wyjaśnienie otwartych pytań i wątpliwości

 Aktywacja systemu i go-live



Success Story

IPG is a partner at eye level. Marco Rohrer and his 
team have responded to our needs right from the 
start. They were never interested in selling us the 
most expensive tool possible, but in finding the 
best solution for us. We appreciate this honesty 
and the uncomplicated approach enormously. We 
will continue to work with IPG in the future. One 
option is to implement a PAM (Privileged Access 
Management) in the medium term.

Daniele Palazzo
COO, LAKE Solutions AG



Demo rozwiązania
Ronny Vedder - IPG Group



Dane kontaktowe:
Paweł Żuchowski
p.zuchowski@qdp.com.pl
601445882

Pytania ?

mailto:p.zuchowski@qdp.com.pl

