Funcionalidades
técnicas e
plataformas
protegidas
AUTENTICAÇÃO PUSH
Autenticação com apenas um
toque para todos os smartphones
iOS, Android e Windows 10.

OUTRAS FORMAS DE
AUTENTICAR
ESET Secure Authentication
suporta aplicativos de celular,
notificações push, tokens físicos
e SMS para a antrega de senhas
de uso único (OTP), bem como
métodos customizados.

SUPORTE NA NUVEM

SUPORTE DE
PROTEÇÃO
Redes Privadas Virtuais (VPNs),
Protocolo de Desktop Remoto
(RDP), Outlook Web Access
(OWA), VMware Horizon View e
serviços baseados em Radius são
todos suportados nativamente
pelo ESET Secure Authentication.

PROTEÇÃO ADICIONAL
DE SISTEMA
OPERACIONAL
Autenticação adicional para
logins em desktop e escalada de
privilégio também são protegidas
pela autenticação multifator.

GERENCIAMENTO
REMOTO
Através do console web do ESET
Secure Authentication ou com
o Console de Gerenciamento
da Microsoft (MMC). Se integra
com o Active Desktop para fácil
gerenciamento ou funciona de
forma autônoma para empresas
sem um domínio Windows.

Suporta Windows, bem como
macOS e Linux.

Adicionalmente aos aplicativos
dentro da empresa, ESET Secure
Authentication também suporta
serviços web/nuvem como
Google Apps e Microsoft ADFS 3.0
(incluindo Office 365).

SUPORTE A TOKENS
FÍSICOS
Embora os tokens físicos não
sejam necessários, todos os tokens
HOTP com base em evento que
estejam de acordo com o OATH são
suportados.

VPNS SUPORTADAS
Barracuda, Cisco ASA, Citrix,
Access Gateway, Citrix NetScaler,
Check Point Software, Cyberoam,
F5 Firepass, Fortinet, FortuGate,
Juniper, Palo Alto, SonicWall.

ESET EM NÚMEROS

+ de 110

milhões de
usuários no
mundo todo.

+ de 400

mil clientes
corporativos

+ de 200
países e
territórios

13

centros globais
de pesquisa e
desenvolvimento

VISÃO GERAL
DO PRODUTO

Autenticação via celular com um único toque,
fornece ajuda na segurança de seus dados sem
causar problemas, além de atender as regras de
conformidade requeridas

A diferença
da ESET
SIMPLESMENTE ESCOLHA SEU
MÉTODO DE INTEGRAÇÃO

CONFIGURAÇÃO EM 10 MINUTOS

ESET Secure Authetication foi desenhado para funcionar
como uma solução autônoma, operada via console
web. Em um ambiente de domínio Windows, você pode
escolher integrá-lo com o Active Desktop. Isso torna
a instalação e a configuração fácil e rápida e elimina
qualquer treinamento adicional para instalar o 2FA em
sua empresa.

NÃO É NECESSÁRIO HARDWARE
DEDICADO
Todos os custos do ESET Secure Authentication são
integrados e por isso não precisam de hardware
dedicado. Simplesmente instale o aplicativo de 10MB
em qualquer servidor e comece a usar.

Muitas horas de desenvolvimento foram colocadas na
criação do ESET Secure Authentication para assegurar
que a configuração seja a mais fácil possível. Nós
começamos a criar um aplicativo que as pequenas
empresas sem equipe de TI pudessem configurar.
Se uma empresa tem cinco usuários ou 100.000,
ESET Secure Authentication, devido a sua habilidade
de suportar ,múltiplos usuários ao mesmo tempo,
mantém o tempo de configuração tão rápido quanto
possível.

SDK E API COMPLETOS INCLUÍDOS
Para empresas que querem fazer mais com o ESET
Secure Authentication, nós incluímos um SDK e um API
completos que as empresas podem usar para estender a
funcionalidade e atender suas necessidades.

FUNCIONA COM OS SMARTPHONES
EXISTENTES

AUTENTICAÇÃO PUSH

Tokens ou dispositivos especiais não são necessários
para os funcionários. ESET Secure Authentication
funciona com uma grande variedade de smartphones.

Você faz a autenticação com um único toque, sem a
necessidade de redigitar sua senha de uso único (OTP).
Funciona com celuares iOS, Android e Windows 10.

“Instalação única de servidor, fácil de configurar,
integração com o Active Desktop e uma das maiores
adições, um aplicativo que podemos dar para os membros
da equipe de modo que eles não precisem receber SMSs
constantemente. E além de tudo isso, o fato de que a
solução funciona continuamente com VPN aberta nos
deixa muito felizes, já que não temos que mudar nossa
configuração de VPN para acomodar o software. “
Tom Wright, Serviço de Atendimento de TI, Gardners
Books.

Faça a autenticação com
apenas um toque, sem a
necessidade de redigitar a
senha de uso único (OTP).

AUTENTICAÇÃO PUSH

SENHA PADRÃO

DADOS INTERNOS
DA EMPRESA
SENHA DE USO ÚNICO (OTP)

