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Ultrasilná autentifikácia na ochranu prístupu do siete a firemných aktív
Riešenie ESET Secure Authentication viete použiť na:
•

pripojenie sa k firemnej VPN

•

Remote Desktop Protokol

•

prídavnú autentifikáciu na prihlasovanie do operačného systému počítačov

riešenie, používajúce jednorazovú

•

Web/cloud služby Microsoft ADFS 3.0, ako sú napríklad Office 365 a Google Apps

dvojfaktorovú autentikáciu na pripojenie

•

rôzne Microsoft Web Apps, ako napríklad Outlook Web App (OWA)

•

Exchange Control Panel 2010 a Exchange Administration Centre 2013

•

WMware Horizon View

•

služby využívajúce RADIUS protokol

ESET Secure Authentication je mobilné

k firemnej siete a k citlivým dátam –
pritom zostáva veľmi jednoduchá.

Riešenie sa skladá zo serverovej
a z klientskej strany, ktorú pokrýva
mobilná aplikácia. Pri generovaní
OTP máte okrem klientskej aplikácie
možnosť získať heslo cez SMS, alebo

S API rozhraním môžete integrovať ESET Secure Authentication s existujúcim Active Directory
autentifikačným systémom, ako aj SDK, vďaka ktorému je možné toto riešenie implementovať do
akéhokoľvek proprietárneho systému.

môžete použiť už existujúci hardvérový
token.

Výhody pre biznis

Výhody pre IT

•

Pomáha odvrátiť riziko prieniku do siete vďaka
unikátnym heslám pre každý prístup

•

API/SDK pre ľahkú implementáciu do proprietárnych
softvérov a firemných nástrojov

•

Chráni pred nedodržiavaním zásad pre vytváranie
hesiel

•

Aplikácia funguje aj bez pripojenia na internet (až po
stiahnutí)

•

Flexibilita pri generovaní OTP (napríklad
prostredníctvom SMS)

•

Podporuje väčšinu VPN zariadení

•

Podporuje väčšinu mobilných operačných systémov

•

Šetrí náklady – nepotrebujete žiadny hardvér navyše

•

Podpora v slovenčine

•

Jednoduchá migrácia a použitie

•

Riešenie „out-of-the-box“

•

Spĺňa bezpečnostné požiadavky s podporou už
existujúcich hardvérových tokenov

•

•

2FA môžete taktiež použiť na cloudové aplikácie, ako
sú napríklad Office 365 a Google Apps

Zvyšuje produktivitu a znižuje zbytočný odpor
pri návštevách dôveryhodných stránok vďaka IP
adresám vo Whiteliste

•

Nástroje na riadenie a správu i pre väčšie
používateľské prostredia

Datasheet
Dvojfaktorová autentifikácia

Mobilná, dvojfaktorová (2FA) autentifikácia s jednorazovými heslami (OTP) pre vyššiu
úroveň ochrany
Natívna ochrana pre širokú škálu platforiem (pozri Prehľad podporovaných platforiem)
Možnosť výlučne softvérového riešenia bez nutnosti nosiť so sebou ďalšie zariadenie alebo
token
Pohodlné pre mobilných zamestnancov
Podpora hardvérových tokenov

Klientska strana
(mobilná aplikácia)

Inštalácia jedným kliknutím, jednoduché a efektívne rozhranie
Generovanie OTP pomocou klientskej aplikácie, doručením SMS, alebo možnosť použiť
hardvérový token
Generovanie OTP funguje nezávisle od dostupnosti internetového pripojenia
Kompatibilita so všetkými telefónmi, ktoré podporujú SMS komunikáciu
Podporuje širokú škálu mobilných operačných systémov
Prístup je chránený PIN kódom, aby sa predišlo zneužitiu v prípade straty alebo krádeže
telefónu
Dá sa použiť pre viac OTP zón, napr. prístup k OWA, VPN a iným
Aplikácia je dostupná v slovenskej jazykovej mutácii

Serverová strana

Riešenie „out-of-the-box“
Jednoduchá inštalácia
Inštalátor automaticky rozpozná OS a vyberie všetky vhodné komponenty
Interaktívna inštalácia, vyberte si, ktoré časti budete mať v ADFS

Možnosti prispôsobenej
integrácie

ESET Secure Authentication je jednoducho integrovateľná so službami RADIUS, ako aj
s Active Directory autentifikáciou vďaka ESET Secure Authentication API alebo User
Management API
SDK umožňuje implementáciu pre používateľov bez Active Directory

Vzdialená správa

Podporuje Microsoft Management Console (MMC)
Integrácia do Active Directory
ESET Secure Authentication rozširuje Active Directory Users & Computers (ADUC plugin)
o ďalšiu funkcionalitu a umožňuje správu používateľských nastavení pre dvojfaktorovú
autentifikáciu

Prehľad podporovaných platforiem
Podporované riešenia vzdialeného
prístupu

Remote Desktop Protocol
VPN riešenia:
Barracuda, Cisco ASA, Citrix Access Gateway, Citrix NetScaler, Check Point Software,
Cyberoam, F5 FirePass, Fortinet FortiGate, Juniper, Palo Alto, SonicWall

Local Login Protection (Windows)

Windows 7 alebo novší

Windows Server 2008 R2 alebo novší

Active Directory Federation Services Microsoft ADFS 3.0 (Windows Server 2012 R2)
Podporované platformy VDI

VMware Horizon View

Citrix XenApp

Microsoft Web Applications

Microsoft Web Applications

Microsoft Dynamics CRM 2011, 2013, 2015

Outlook Web Access

Microsoft SharePoint 2010, 2013

Microsoft Exchange 2010

Microsoft Remote Desktop Web Access

Outlook Web App

Microsoft Terminal Services Web Access

Exchange Control Panel

Microsoft Remote Web Access

Microsoft Exchange 2013
Outlook Web App
Exchange Admin Center
Prispôsobená integrácia

ESET Secure Authentication sa jednoducho integruje so službami využívajúcimi RADIUS
protokol. Integrácia je možná aj pridaním ESET Secure Authentication API alebo User
Management API do existujúcej Active Directory autentifikácie.
Zákazníci bez Active Directory môžu použiť jednoducho nasaditeľné SDK.

Operačné systémy
(Serverová strana)

Windows Server 2003(32&64bit), 2003 R2 (32&64bit), 2008 (32&64bit), 2008 R2, 2012, 2012 R2
Windows Small Business Server 2008, 2011
Windows Server 2012 Essentials, 2012 R2 Essentials
Nástroje riadenia sú podporované aj na klientskych operačných systémoch Windows XP SP3
a vyššie, v 32-bit aj 64-bit verziách.

Operačné systémy mobilných
telefónov
(App klientskej strany)

iOS 4.3 alebo novší (iPhone)

BlackBerry 4.3 až 7.1 a 10 a novší

Android 2.1 alebo novší

Symbian – všetky s podporou J2ME

Windows Phone 7 alebo novší

Všetky telefóny s podporou J2ME

Windows Mobile 6
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