SS
2-faktor-autentisering

SKYLAR SECURITY 2FA

2-faktor-autentisering (2FA) med engangskode for ekstra sikkerhet,
i tillegg til brukernavn og passord. Som regel benyttes 2FA fra
hjemmekontor eller andre lokasjoner utenfor virksomhetens
lokalnettverk. Det vanligste er å motta engangskoden via SMS, men det
er også mulig å benytte en “kodenøkkel”, eller en app på mobiltelefonen.
De fleste tjenester kan sikres med Skylar Security 2FA; til og med
innlogging på Windows-PCer. Ta kontakt med oss for mer informasjon.

HVA ER SKYLAR SECURITY 2FA?
Skylar Security 2FA er en skybasert tjeneste levert fra
vårt datasenter i Norge. Med 2-faktor-autentisering må
brukeren autentisere seg gjennom brukernavn og passord,
og en engangskode. Engangskoden kan man få via SMS, en
kodenøkkel, eller en app til mobiltelefonen.
Denne ekstra sikkerheten benyttes vanligvis når brukere
trenger tilgang til virksomhetens IT-systemer utenfor
kontorlokalene. Eksempelvis hjemmekontor-brukere eller
eksterne leverandører som trenger tilgang til systemer for
vedlikehold.

PRISER
Skylar Security 2FA

Månedlig abonnement pr. bruker
Ta kontakt med oss for mer informasjon.

STØTTE FOR:
Windows Desktop Logon

Ved innlogging på PC eller server

Websider

SharePoint, Remote Desktop Services,
Outlook Web Access, Citrix Web Interface

HVORFOR 2-FAKTOR-AUTENTISERING?
De siste årene har vi sett flere eksempler på at hackere
har fått tak i brukernavn og passord til velkjente tjenester
på internett. Her er noen eksempler: 32 millioner Twitterkontoer, 360 millioner MySpace-kontoer, og 117 millioner
LinkedIn-kontoer. I databasen til leakedsource.com er det
nærmere 2 milliarder hackede kontoer!
Hvis brukerne ikke har 2-faktor-autentisering som ekstra
sikkerhet betyr det at uvedkommende kan logge seg inn med
bare brukernavn og passord.
Med Skylar Security 2FA kan du være trygg på at kun
autoriserte brukere får tilgang til din virksomhets IT-systemer.

KONTAKT OSS
Kontakt din lokale selger for mer informasjon, eller kontakt Funn Helpdesk via
følgende kontaktpunkter:

Sentralbord: 02448
E-post: helpdesk@funn.no

Skytjenester

Office 365, Salesforce.com, Google Apps,
Citrix ShareFile, m.fl.

Radius VPN / SSL VPN

CheckPoint, Cisco ASA og ISE, Netscaler,
CAG, Juniper, UAG/DirectAccess,
Barracuda, VMware Horizon View,
SharePoint, NCP, m.fl.

