NETLOCK│AUTH
KÉTFAKTOROS FELHASZNÁLÓAZONOSÍTÁS

A NETLOCK│AUTH egy új generációs, kétfaktoros felhasználóazonosítási megoldás,
amely kielégíti a mobileszköz- és felhőalapú vállalati és szolgáltatási környezetek
biztonsági igényeit is.
A technológia gyors kommercializálódása új kihívások elé állítja a vállalati informatikai osztályokat. A mobiltelefon-eladások száma túlhaladta az értékesített PC-k
darabszámait. Az alkalmazottak egyre inkább a személyes eszközeiket is használják
munkacélokra: e-mail-elérésre, adatelérésre stb., akár megengedett számukra,
akár nem.
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Ezzel párhuzamosan sok vállalat költözteti az alaprendszereit és -alkalmazásait a felhőbe a gyorsaság, a
karcsúsítás és a versenyképesség elérése miatt. A vállalati hálózat már nem egy kerítéssel körülhatárolt
terület jól definiált bejáratokkal. A mobil eszközök és a felhőszolgáltatások elmossák az alkalmazások
határait, a szolgáltatásokat igénybevevő ügyfelek, vállalati (pénzügyi, kereskedői, információ-) szolgáltatási piac felhasználói csoportjai egyre inkább megkülönböztethetetlenek és földrajzilag elszórtak.
Nem kétséges, hogy az okoseszközalapú, felhővezérelt architektúra egy sor új problémát teremtett
azoknak, akik minimalizálni szeretnék a vállalati IT-biztonsági kockázatokat és optimalizálni a
teljesítményt.

Nem csak a verseny kihívásai, hanem a jogsza-

Az informatikusoknak kihívást jelent, hogyan

bályi környezet változásai is kikényszerítik válla-

kezeljék az új környezetet hathatósan, bizton-

lati rendszerek nyitottabbá válását. A pénzügyi

ságosan és költséghatékonyan úgy, hogy ké-

piac nyitására sarkalló (PSD2) rendelkezések, az

nyelmes legyen az ügyfeleknek és az alkalma-

elektronikus ügyfélszolgálat megvalósítására, az

zottaknak az alkalmazásokat elérni bárhonnan,

elektronikus ügyintézésre kötelező törvények

bármikor és bármely eszközről. Habár min-

felpezsdítették a szolgáltatói iparágak IT-in-

denki elismeri, hogy a felhasználóazonosítás a

frastruktúrájának nyitását az elektronikus tran-

kulcstényező a hálózatok, rendszerek és szolgál-

zakciókezelés felé, ahol a hiteles elektronikus

tatások biztonságossá tételében, a nagy

aláírás, valamint a megbízható felhasználóazo-

kérdések megválaszolatlanok:

nosítás alapvetően fontossá válik.

Hogyan? Mely szinten? Milyen költségekkel?
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Az is nyilvánvaló, hogy a hagyományos azonosítási megoldások, amelyek a személyiszámítógép-alapú
környezetben működtek, nem jönnek szóba az okoseszközök kapcsán. Pl. a piacot szabályozó hatóságok
elvárásainak megfelelő, rendszerek közötti felhasználóazonosítási (PSD2-)feladatok implementálása a
pénzintézetektől kiemelt biztonságikockázat-kezelési figyelmet kíván.
A NETLOCK│AUTH megoldás válasz jelenthet a fenti kihívásokra a következőkben kifejtett felhasználóazonosítási megközelítés miatt.

ÚJ BIZTONSÁGI KÖVETELMÉNYEK
A felhőszolgáltatások használata új biztonsági fenyegetésnek teszik ki a vállalkozásokat.
A nem korlátozott hozzáférések, a gyenge

VÁLTOZÓ VÁLLALATI KÖRNYEZET

elérhetőség vagy a rugalmasság hiánya miatt

A pénzügyi és gazdasági nyomás, szigorúbb sza-

fertőzötté váló a felhőalkalmazások vagy az in-

bályozás, piaci globalizáció és az egyre igénye-

frastruktúra negatív hatása a vállalkozásokra

sebb ügyfelek szorongatják a vállalkozásokat

jelentős lehet. Gyorsan szaporodnak a mo-

minden oldalról. A költség-minőség-szolgáltatás

biltelefonokat támadó, rosszindulatú kódok,

egyensúlyának megteremtése új IT-megoldások

melyeket

bevezetésével történik:

adatlopásra

terveztek.

Legtöbb

mobileszköz-felhasználó nem védi telefonját,
annak ellenére, hogy intenzíven használja azt

•

felhőszolgáltatások gyors adaptálásával;

munkájában vagy otthon.

•

új munkamódszerek, ügyfélelérések
mobileszközhasználatával;

Sok eszközt jelszó nélkül használnak, holott
a készülékek könnyen elveszthetők vagy el-

•

új biztonsági követelményeknek való
megfeleléssel.

lophatók, és elvárható lenne, hogy adataik,
alkalmazásaik és adatkapcsolatuk illetéktelen
hozzáféréssel szemben védettek legyenek.
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HAGYOMÁNYOS FELHASZNÁLÓAZONOSÍTÁSI MEGKÖZELÍTÉSEK
•

FELHASZNÁLÓI JELSZÓ:
Felhasználó által meghatározott jelszavak sebezhetők, mert több alkalmazásban
használják ugyanazt a jelszót, és sokszor egyszerűek, kitalálhatók. A jelszókomplexitást kikényszerítő szabályok kényelmetlenek. A nagy- és kisbetűs, számokkal kevert
jelszavak nehezen begépelhetők mobil eszközön.

•

BIRTOKLÁSALAPÚ ERŐS AZONOSÍTÁS:
A tudásalapú (pl. felhasználónév + jelszó) azonosítást megerősítendő a felhasználó
egy egyszeri azonosítót (OTP-t) generál a független (birtokolt) autentikáló eszközén,
amit kiegészítő információként ad meg ún. második faktorként. Az OTP-t hardvertoken vagy szoftvertoken generálhatja, esetleg a telefon SIM-kártyája adhatja (a mobilszolgáltató közreműködését feltételezve), vagy SMS-ben elküldött OTP lehetséges. Mindegyik megoldás nélkülözi a rugalmasságot és különböző költségelemekkel
terhelt. Ráadásul az SMS- vagy SIM-alapú megoldások használata a SIM-kártyával
rendelkező eszközökre korlátozottak.

•

TULAJDONSÁGALAPÚ (BIOMETRIKUS) ERŐS AZONOSÍTÁS:
A felhasználó valamely tulajdonsága alapján történő azonosítás: ujjlenyomat-, retinaletapogatás, hangfelismerés. Nem elterjedtek a magas költségeik miatt. Az ujjlenyomat-olvasók egyre több mobil eszközben megtalálhatók és kényelmes
megoldást kínálnak a végfelhasználóknak.

•

JELSZÓ-HELYETTESÍTŐ MEGOLDÁSOK:
Mintázatfelismerés (speciális fotosorozatok, képek, vagy hang felismerése).
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ÚJ AZONOSÍTÁSI PLATFORM
A megszokott azonosítási technikák esetlenné vagy túl összetetté váltak, amelyek mobilokon
nem működőképesek, és ezért az azonosításra új módszerek szükségesek.
A NETLOCK│AUTH egy új, kétfaktoros, egyszerű, biztonságos, költséghatékony, platformfüggetlen felhasználóazonosítási megoldás, amely elősegíti a vállalati és szolgáltatói alkalmazások
használatát a mobil eszközökön és a PC-ken biztonságosabban és felhasználóbarát módon.
A NETLOCK│AUTH banki kategóriájú kétfak-

Hálózat- és rendszerfüggetlensége miatt

toros azonosítóeljárást használó, jelentős

egységes és konzisztens bejelentkezési fel-

költséghatékonyságot biztosító megoldás

használói élményt tud nyújtani az összes

az összes okoseszköz felett. A megoldás

vállalati

mindenhol elérhető, skálázható biztonságot

Nincs szükség OTP-re, a felhasználónak

nyújt könnyű implementálhatósággal és

csak egy egyszerű PIN-kódot kell használ-

beruházásmentes üzleti modellel.

nia. A NETLOCK│AUTH mobil alkalmazáson

vagy

szolgáltatói

rendszerben.

belüli azonosítást szolgáltat a gördülékeny
felhasználói élmény eléréséhez.
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A MEGOLDÁS FŐBB JELLEMZŐI
•

Egyszerű és kényelmes, természetes, ergonomikus felhasználói felület, nem kívánja meg tokenek, egyszer használatos jelszavak begépelését, e helyett a céges vagy
magán mobil, okoseszköz vagy PC-alkalmazás használata biztosítja a biztonságos
hozzáférést egyszerűen PIN-kód-bevitellel, amely lehet alkalmazáson belüli azonosítás is, az alkalmazások közötti váltogatást elkerülendő.

•

Kompatibilis és elérhető platformtól, hálózattól, rendszertől, eszköztől és helyszíntől
függetlenül.

•

Költséghatékony az alacsony üzemeltetési és karbantartási költségei, és az elérhető
szolgáltatói üzleti modellje miatt.

•

Szoftveralapú megoldás, ami felhőszolgáltatásokon keresztül terjeszthető.

•

Gyorsan implementálható a szükségtelen kiegészítőhardver-igény és a felhőalapú
kiterjesztés miatt.

•

Biztonságát több szintű védelmi kulcsrendszer biztosítja: alkalmazásintegritást,
szerveroldali eszközazonosítást, felhasználóazonosítást, logikaicsatorna-titkosítást
végző PKI-alapú technológia védi.

•

Integrált a NETLOCK│SIGN megoldással, amely a vállalati/szolgáltatói rendszer elérésével együtt a dokumentum-aláírási képességet is a felhasználó eszközkészletébe
helyezi.

•

Támogatja szabványos azonosítási protokollok használatát ezért könnyen illeszthető
meglévő rendszerekhez.
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BIZALMAT SZOLGÁLTATUNK
A DIGITÁLIS MINDENNAPOKHOZ.

VILÁGSZÍNVONALÚ BIZALMI SZOLGÁLTATÓ MAGYARORSZÁGRÓL
A közel 20 éves NETLOCK az elektronikusan hitelesített üzleti megoldások vezető fejlesztője és szolgáltatója Magyarországon. Európa egyik első hitelesítésszolgáltatója, aki ma már az egységes európai jogszabályok szerinti minősített bizalmi szolgáltatóként működik. Termékei világszínvonalat képviselnek, amit
független tanúsítók (pl. TÜV, Certop, Hunguard, Mátrix), az iparág vezető cégei (Microsoft, Google, Firefox,
Adobe) és számos szakmai díj (pl. Magyar Termék Nagydíj és több innovációs díj) is elismer.
A NETLOCK iparági megoldásai számos területet lefednek az elektronikus számlázástól, a közösségi
közlekedés elektronikus jegyrendszerein át egészen a logisztikáig. Szakterülete az elektronikus hitelesítés,
a titkosítás és biztonság, amivel a KKV-szektor mellett a legnagyobb magyar cégek üzletmenetét is védi.

NETLOCK.HU

NETLOCK KFT.

ESPÁN ZSOLT
NETLOCK KFT.
telefon: +36 20 430 5611
email: espan.zsolt@netlock.hu
cím: 1101 Budapest, Expo tér 5-7.
web: netlock.hu
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