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Η Ernst & Young LLP και η SailPoint βοηθούν τις επιχειρήσεις να
αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονται τις ψηφιακές τους
ταυτότητες στον εργασιακό χώρο
► Η συνεργασία θα βοηθήσει τους πελάτες να προσεγγίσουν την διαχείριση
κινδύνων ως ένα παράγοντα ανταγωνιστικής διαφοροποίησης στο σημερινό
ψηφιακό εργασιακό περιβάλλον
► Η νέα πλατφόρμα επιτρέπει την διαχείριση των ψηφιακών ταυτοτήτων για τους
χρήστες, καθώς αυτοί αλλάζουν ρόλους – ειδικά κατά τη διάρκεια εξαγορών,
αποεπενδύσεων και συγχωνεύσεων
Η Ernst & Young LLP (EY ΗΠΑ) και η SailPoint Technologies Holdings Inc., κορυφαία εταιρεία
στην διαχείριση επιχειρησιακών ταυτοτήτων, ανακοίνωσαν, ότι προχωρούν σε μια στρατηγική
συνεργασία για να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να μεταλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο
διαχειρίζονται τον αυξανόμενο αριθμό των ψηφιακών ταυτοτήτων στον εργασιακό χώρο.
Η ΕΥ ΗΠΑ και η SailPoint θα είναι σε θέση να βοηθήσουν τους κοινούς πελάτες τους να
υλοποιήσουν πιο αποτελεσματικά τη διαχείριση των ψηφιακών ταυτοτήτων, είτε βρίσκονται
στις εγκαταστάσεις της εταιρείας, είτε φιλοξενούνται αλλού, είτε βασίζονται σε υπηρεσίες cloud,
εστιάζοντας τόσο στις επιχειρησιακές, όσο και τις τεχνολογικές απαιτήσεις, μειώνοντας το
κόστος και τον κίνδυνο και εστιάζοντας περισσότερο στην απόδοση των επενδύσεων (ROI).
Υπάρχουν, επίσης, σχέδια για επέκταση της συνεργασίας σε περισσότερες εταιρείες-μέλη της
ΕΥ και εκτός των ΗΠΑ.
Η ΕΥ ΗΠΑ θα αξιοποιήσει την δυνατότητά της να καλύπτει ένα μεγάλο εύρος επιχειρήσεων και
περιοχών και να παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης κυβερνοχώρου, ενώ η SailPoint θα παρέχει
την πλατφόρμα διαχείρισης των ταυτοτήτων, η οποία έχει σχεδιαστεί να αναπτύσσεται είτε στο
cloud, είτε ενδοεταιρικά. Η ΕΥ ΗΠΑ και η SailPoint θα καλύψουν τις ανάγκες των ψηφιακών
ταυτοτήτων μεγάλων επιχειρήσεων ανάμεσα σε ένα μεγάλο εύρος κλάδων της οικονομίας,
όπως οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, η υγεία, οι επιστήμες ζωής, η ενέργεια, τα
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καταναλωτικά αγαθά, η αυτοκινητοβιομηχανία, τα ΜΜΕ, οι κυβερνήσεις και οι δημόσιες
υπηρεσίες.
Αναφερόμενος στην νέα συνεργασία της ΕΥ με τη SailPoint, ο Χαράλαμπος Κωνσταντίνου,
Συνέταιρος και Επικεφαλής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών της ΕΥ Κύπρου, σχολιάζει: «Η
διαχείριση των ψηφιακών ταυτοτήτων αποτελεί μεγάλη πρόκληση για τις σημερινές
επιχειρήσεις, ιδιαίτερα όταν οι άνθρωποι αλλάζουν ρόλους ή θέσεις, για παράδειγμα κατά τη
διάρκεια εξαγορών και συγχωνεύσεων ή αποεπενδύσεων. Η νέα μας στρατηγική συμμαχία με
τη SailPoint, ακολουθώντας τη μακρά μας ιστορία συνεργασίας και καινοτομίας, θα μας
επιτρέψει να εισαγάγουμε μια σύγχρονη πλατφόρμα διαχείρισης ταυτοτήτων, βασισμένη σε
τεχνολογία αιχμής. Στην EY Κύπρου, είμαστε ενθουσιασμένοι που καλωσορίζουμε αυτή τη νέα
συμμαχία και την είδηση ότι θα επεκταθεί σταδιακά σε περισσότερες εταιρείες μέλη της ΕΕ
εκτός των ΗΠΑ».
Για περισσότερες πληροφορίες για την ΕΥ και την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, επισκεφθείτε
το www.ey.com/en_gl/cybersecurity.
-τέλος-
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Σχετικά με την ΕΥ
ΕΥ | Ελεγκτικές | Φορολογικές | Χρηματοοικονομικές | Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
Η ΕΥ κατέχει ηγετική θέση παγκοσμίως στον χώρο των ελεγκτικών, φορολογικών, χρηματοοικονομικών και
συμβουλευτικών υπηρεσιών. Η βαθιά γνώση και η ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχουμε συμβάλουν στην
οικοδόμηση εμπιστοσύνης στις κεφαλαιαγορές και τις οικονομίες σε ολόκληρο τον κόσμο. Δημιουργούμε ηγετικά
στελέχη που συνεργάζονται για να τηρήσουν τις υποσχέσεις μας προς όλους τους εταίρους μας. Mε τον τρόπο αυτό
συμβάλλουμε σημαντικά στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου για τους ανθρώπους μας, για τους πελάτες μας και
για τις κοινωνίες μας.
Το λογότυπο EY αφορά μία ή περισσότερες από τις εταιρείες μέλη της Ernst & Young Global Limited, καθεμία από
τις οποίες αποτελεί ξεχωριστή νομική οντότητα. Η Ernst & Young Global Limited είναι μια βρετανική εταιρεία
περιορισμένης ευθύνης, δεν παρέχει υπηρεσίες σε πελάτες. Πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που η εταιρεία
συλλέγει και χρησιμοποιεί προσωπικά δεδομένα καθώς και την περιγραφή των δικαιωμάτων που έχουν τα άτομα
βάσει της νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων, είναι διαθέσιμα μέσω του ey.com/privacy. Για
περισσότερες πληροφορίες για τον οργανισμό μας, παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.ey.com.
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