BiSL en autorisaties
Een whitepaper van The Lifecycle Company
Met dit whitepaper bieden we u een toelichting op het onderwerp Autorisaties: hoe en waar
is het terug te vinden in het BiSL-framework

In BiSL zien we geen apart proces voor informatiebeveiliging. Verschillende maatregelen zorgen
gezamenlijk voor het gewenste niveau van informatiebeveiliging en deze maatregelen beperken
zich niet tot één BiSL-proces.
In onderstaande schema’s zien we de drie lagen van het BiSL-model, met per proces een
voorbeeld van beveiligingsaspecten.

De richtinggevende laag
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De sturende laag

De uitvoerende laag

Als we nu naar het proces Beheer Bedrijfsinformatie kijken, op de uitvoerende laag, zien we dat
daar nog een onderwerp wordt genoemd: het opstellen van autorisatieprofielen. En bij
gebruikersondersteuning zien we: autorisatieverstrekking. In de huidige versie van het BiSLframework wordt helaas geen aandacht geschonken aan autorisaties. Wij zien dit als een manco,
want veel functioneel beheerders houden zich bezig met het beheren van autorisaties.
Eén van de taken van het proces Beheer Bedrijfsinformatie (BBI) zou moeten zijn: het bepalen
van “wie wat mag met welke gegevens”, al dan niet gebaseerd op het aloude CRUD-principe
Create, Read, Update en Delete. In BBI bepaal je wie wat mag (gebaseerd op de rol van die
persoon of groep van personen in het bedrijfsproces, en in het proces Gebruikersondersteuning
(GO), deel je de autorisaties vervolgens uit (of trek je ze in). Anders gezegd: in BBI onderhoud
je de autorisatieprofielen, waarin is vastgelegd welke rol wat mag, en in GO onderhoudt je de
autorisatiematrixen, waarin is vastgelegd wie welke rol heeft en op basis daarvan welke
autorisaties echt heeft gekregen.
Een verbeterpuntje dus voor het BiSL-boek!

The Lifecycle Company bestaat uit een netwerk van gelijkgezinden, allen met een ruime ervaring
en expertise in advisering en inrichting van IT-regie, business informatiemanagement
(functioneel beheer & informatiemanagement) en applicatiemanagement (applicatiebeheer &
onderhoud).

Wij zijn het expertisecentrum voor BiSL en ASL, de control frameworks voor business
informatiemanagement en applicatiemanagement.
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