
VERİ KORUMASI İÇİN TEK DOKUNUŞLA
MOBİL KİMLİK DOĞRULAMA
Her boyuttaki işletmeler için yaygın olarak kullanılan sistemlerde çok faktörlü 
kimlik doğrulamayı uygulamak için basit ve etkili bir yol.

Veri ihlallerini 
önleyin

Gereksinimleri
karşılayın

Kimlik doğrulamasını 
kolayca yönetin

Güvenli mobil
cihazlar

Push kimlik doğrulama
Maksimum rahatlık için cep telefonu
üzerinden tek dokunuşlu kimlik doğrulama. iOS, 
Android ve Windows Mobile telefonlarıyla çalışır.

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

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

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

Kimlik doğrulmanın birden fazla yolu
ESET Secure Authentication, tek seferlik parola (OTP) 
teslimatı ve özel yöntemler için mobil uygulamaları,
push bildirimlerini, hard token’ı ve SMS’i destekler.

Bulut desteği
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.
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10 dakikada 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.

Uzaktan yönetim
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. 

Basitçe entegrasyon yönteminizi 
seçin
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.

Tek kullanımlık parolanızı tekrar 
yazmaya gerek kalmadan tek 
dokunuşla doğrulayın.

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

Kullanıcılar genellikle aynı şifreyi birden fazla 
uygulama ve web sitesinde kullanırlar. Bu da 
kurumsal işletmeleri zor duruma sokacak 
güvenlik açıklarına neden olur. 

• ESET Secure Authentication çok faktörlü 
kimlik doğrulama sağlar. 

• Çok faktörlü kimlik doğrulama sisteme 
entegre edildiğinde, parolaya ek olarak sms 
veya cep telefonlarına bildirim olarak gelen 
ikinci bir parola kullanılır. Bu ikinci parola o 
anda üretilir ve başkaları tarafından tahmin 
edilemez. 
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