ÇÖZÜME GENEL BAKIŞ

Mobil tabanlı kimlik doğrulama ile tek dokunuşla
gerekli uyumlulukları yerine getirerek verilerinizi
sorunsuz bir şekilde güvence altına alın

ESET farkı
BASİTÇE ENTEGRASYON
YÖNTEMİNİZİ SEÇİN
ESET Secure Authentication bir web konsol üzerinden
bağımsız olarak çalışacak şekilde dizayn edilmiştir.
Bir Windows Domain altyapısında Active Directory
ile de entegre edebilirsiniz. Bu şekilde kurulum ile
yapılandırmayı hızlı ve basit hale getirerek sisteminize
ek bir eğitime gerek kalmadan 2FA kurabilirsiniz.

10 DAKİKADA KURUN
ESET Secure Authentication geliştirilirken, kurulumun
olabildiğince kolay yapılabilmesi için uzun mesai
saatleri harcandı. Küçük bir şirketin herhangi bir BT
yetkilisi olmadan dahi kurup kullanabileceği bir çözüm
geliştirdik. Şirketiniz 5 ya da 100,000 kullanıcıya da
sahip olsa, ESET Secure Authentication tüm kullanıcıları
aynı anda görüntüleme yeteneğiyle kurulum sürecini
çok kısa bir sürede tamamlamanızı sağlar.

EK DONANIMA İHTİYAÇ		
DUYMAZ

SDK VE API ENTEGRASYONU

ESET Secure Authentication herhangi bir donanıma
ihtiyaç duymadığı için ek bir maliyet getirmez. Basitçe
10MB büyüklüğündeki uygulamayı herhangi bir
sunucuya yükleyin ve kullanmaya başlayın.

Büyük ölçekli firmalar veya ESET Secure Authentication
ile daha fazlasını yapmak isteyen şirketler için ihtiyaçları
doğrultusunda özellikleri genişletebilecekleri SDK ve API
seçenekleri sunuyoruz.

MEVCUT AKILLI		
TELEFONLARLA ÇALIŞIR

PUSH BİLDİRİMİ İLE DOĞRULAMA

Çalışanların ek bir şifre üreten cihaza ihtiyaçları yoktur.
ESET Secure Authentication neredeyse tüm akıllı
telefonlarla birlikte çalışabilir.

Tek kullanımlık şifre girmenize gerek kalmadan, tek
tuşla doğrulama yapmanızı sağlar. iOS, Android ve
Windows 10 Mobile telefonlar ile uyumludur.

Tek kullanımlık şifre olmadan,
tek tuşla doğrulama.

PUSH BİLDİRİMİ
VEYA
STANDART
PAROLA

ŞİRKET İÇİ
BİLGİLER
TEK KULLANIMLIK ŞİFRE

“Tek bir sunucuya yükleme, kurulum kolaylığı,
Active Directory entegrasyonu ve büyük bir artı
olan, kullanıcılarımızın SMS gibi yöntemlere
gerek kalmadan kullanabilecekleri bir uygulama.
Hepsinden öte, open VPN ile sorunsuz şekilde
çalışması sayesinde yazılımı konumlandırmak için
VPN ayarlarımızı değiştirmemize gerek kalmadı.”
Tom Wright, BT Güvenlik Yetkilisi, Gardners Books

Teknik özellikler
ve desteklenen
platformlar
PUSH 			
BİLDİRİMİ
Tüm iOS, Android ve Windows 10
Mobile akıllı telefonlarda tek tuşla
doğrulama.

DİĞER DOĞRULAMA
SEÇENEKLERİ
ESET Secure Authentication, tek
kullanımlık şifreyi mobil uygulama,
push bildirimi, şifre üreten cihazlar,
SMS ya da farklı yöntemlerle
üretebilir.

UZAKTAN 		
YÖNETİM
ESET Secure Authentication,
web konsolu veya Microsoft
Management Console (MMC)
üzerinden yönetilebilir. Active
Directory ile entegre olarak
yönetim kolaylığı sağlarken,
Windows domain altyapısı
olmayan firmalar için bağımsız
olarak da kurulabilir.

KORUMA DESTEĞİ

BULUT DESTEĞİ

Virtual Private Networks (VPN),
Remote Desktop Protocol (RDP),
Outlook Web Access (OWA),
VMware Horizon View ve Radius
tabanlı servisler ESET Secure
Authentication tarafından dahili
olarak desteklenmektedir.

ESET Secure Authentication, öncül
uygulamaların yanı sıra Google
Apps ve Microsoft ADFS 3.0 (Office
365 dahil) gibi web ve bulut tabanlı
servisleri de desteklemektedir.

EK İŞLETİM SİSTEMİ
KORUMASI

Şifre üreten cihazlara gerek
duyulmasa da, tüm OATH uyumlu
olay tabanlı HOTP token cihazlar
desteklenmektedir.

Masaüstü oturumları için
ek doğrulama ve kullanıcı
ayrıcalıklarının değiştirilmesine
karşı iki aşamalı koruma.
Windows ile birlikte macOS ve
Linux desteği de bulunmaktadır.

HARD TOKEN DESTEĞİ

DESTEKLENEN VPN
CİHAZLARI
Barracuda, Cisco ASA, Citrix
Access Gateway, Citrix NetScaler,
Check Point Software, Cyberoam,
F5 FirePass, Fortinet FortiGate,
Juniper, Palo Alto, SonicWall.

SAYILARLA ESET
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