SMS
PASSCODE

Nem og sikker adgang med SMS Passcode
En multi-faktor løsning fra SMS Passcode sikrer, at kun godkendte brugere kan få adgang til
virksomhedens systemer. Fordelen ved dette system, er at det tilpasser sig din eksisterende
infrastruktur. Systemet virker i realtid, hvilket vil sige at, der genereres og afsendes en engangskode til det tilknyttede mobilnummer i det øjeblik, medarbejderen forsøger at tilgå systemet.

»

SMS Passcode

Fordele med SMS Passcode

»

Sikker login på dine systemer
Kontrol af brugeradgang til
dine systemer
Nem multi-faktor sikkerhed
Engangskoder via FLASH-SMS
Real-Time beskyttelse

»

»

ACTIVESYNC BESKYTTELSE – UDEN KOMPLEKS MDM

Med i løsningen fra SMS Password får du også Secure Device
Provisioning, der beskytter adgangen til at synkronisere
virksomhedens emails, kontakter og kalender uanset om det er
virksomhedens eller private devices. Der kræves ingen udrulning,
der er minimal administration og høj brugervenlighed – samtidig
med at du ved, hvem der har adgang til virksomhedens data.

PASSWORD RESET

Intuitiv løsning, der assisterer brugerne, hvis de har glemt deres
AD password, eller ved skift af password – helt uden Servicedesk
involvering. Der kræves ingen udrulning, eller at brugerne skal vide,
hvor løsningen findes, da den selv dukker op på brugerens mobil,
når der er behov. Løsningen er en succes i mange virksomheder, da
produktiviteten, brugertilfredsheden samt brugervaliditeten højnes.

Log sikkert ind med Entrust Datacard MFA

Om du er On-premise, hybrid eller helt Cloud, så kan du med Entrust Datacard MFA sikre en ensartet og gnidningsfri
login oplevelse på tværs af alle virksomhedens systemer. Markets bredeste udvalg af Authenticators med automatisk
fail-over tillader, at brugerne altid kan logge ind fra hvor som helst, og når som helst.
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