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Onbevoegden mogen geen toegang
hebben tot uw netwerk, bevoegden
krijgen alleen toegang tot de plekken
waar ze rechten voor hebben. Dat is
het even heldere als simpele
uitgangspunt van onze sterk
beveiligde authenticatie-oplossing.
Een extra voordeel is dat we u de
oplossing als een dienst aan kunnen
bieden.

Toegang geregeld
Wie heeft wel en wie heeft geen
toegang tot uw applicaties en
netwerk? Met de Simac
Authentication Services is het
mogelijk om geautoriseerde
gebruikers, middels sterke
authenticatie, op een veilige manier
toegang te geven tot applicaties en
het bedrijfsnetwerk.
Wat je weet en wat je hebt
Onze dienst is gebaseerd op het
principe van ‘two factor’
authenticatie. Deze methodiek is een
aanvulling op de standaard
username/password authenticatie en
werkt op basis van iets wat je weet,
zoals een pincode, en iets wat je
bezit, zoals een token. Zonder
pincode én token heeft een

medewerker geen toegang. Klanten
kunnen onze authenticatieoplossing
afnemen als een dienst. Simac is
verantwoordelijk voor de continuïteit
van de dienst en de klant betaalt
alleen voor het daadwerkelijk
gebruik. Vast onderdeel van de dienst
is een eigen portal waarmee u zelf
(hard en/of soft) tokens uit kunt
delen of blokkeren. Eveneens
standaard is het grote aantal
templates voor rapportages. Door de
hoge mate van selfservice zijn de
kosten van de dienst automatisch
zeer concurrerend.

Waaruit bestaat de dienst?
De Simac Authentication Services
kenmerken zich als volgt:
Sterke authenticatie door een
combinatie van iets wat de
eindgebruiker in bezit heeft, met
iets dat de eindgebruiker weet,
zoals een wachtwoord en/of
pincode.
Keuze uit soft tokens en hard
tokens, naast elkaar te gebruiken.
Soft tokens werken via een app op
de telefoon. Optioneel is een
SMS-variant.
Hetzelfde token is bruikbaar voor
meer omgevingen of applicaties.
De integratiemogelijkheden met
diverse applicaties zijn zeer ruim.
Ook voor cloud-oplossingen als
Office365 en SalesForce.
Selfservice token management om
gemakkelijk gebruikers te
koppelen aan tokens en om
pincodes te resetten.
Uitgebreide standaard
rapportages via de selfservice
portal.
Uitermate geschikt voor hybride
omgevingen: on-premise, Simac
cloud en public cloud (inclusief
Microsoft Azure).

Simac ICT Nederland
We bieden een volledig pakket
diensten en projecten rondom de
ICT-infrastructuur voor middelgrote
en grote organisaties. We staan dicht
bij onze klanten. We begrijpen hun
uitdagingen. We spreken hun taal.
Simac ICT Nederland biedt de
zekerheid van jarenlange kennis en
ervaring, de betrouwbaarheid van een
financieel sollide bedrijf en de
toewijding van een persoonlijke,
betrokken dienstverlener.

Toegang tot bedrijfsnetwerk of
webapplicatie middels API-,
RADIUS-, Agent- of
SAML-koppeling voor in
LDAP/Active Directory (AD)
geregistreerde
gebruikers.Platformondersteuning
soft tokens: Windows, Mac OS X,
Windows Mobile, iOS, Android,
BlackBerry, Symbian, JAVA – J2ME.
Meer tokens per gebruiker
mogelijk.
De mogelijkheid om uw bestaande
token-omgeving te koppelen voor
een geleidelijke overgang.
Voordelen
De belangrijkste voordelen van de
Simac Authentication Services zijn:
Snel en eenvoudig te
implementeren
Korte implementatietijd
Specifiek geschikt voor hybride
omgevingen
U betaalt een prijs per maand, dus
geen hoge investeringen
Hoge mate van
selfservice-mogelijkheden
47 gedefinieerde templates voor
rapportages
Rapportages eenvoudig te
koppelen aan tooling
beheermanagement
Eenvoudig omruilproces bij
eventuele defecte hard tokens

Betrouwbare partner
Simac heeft alle kennis en ervaring in
huis om ook de migratie voor haar
rekening te nemen. Afhankelijk van
uw situatie starten we met een pilot
om daarna in fasen de dienst uit te
rollen over al uw medewerkers.
Klanten van Simac ervaren dagelijks
de voordelen van deze
authenticatie-oplossing. Zij kunnen
hun collega’s sneller helpen doordat
ze zelf deze collega’s kunnen
toevoegen of verwijderen, nieuwe
tokens kunnen verstrekken en de
eerstelijns ondersteuning kunnen
geven. Terwijl op de achtergrond
Simac zorgt voor de continuïteit van
de authenticatiedienst (99,9%
beschikbaarheid op jaarbasis).
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