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Nopea,  
tietoturvallinen ja 
helppokäyttöinen 

kirjautumisratkaisu
Net iD Enterprise -ohjelmisto integroi toimikortit ja muut tunniste-

välineet kaikenlaisiin sovelluksiin ja IT-ympäristöihin.



Net iD Enterprisen edut
Net iD Enterprise -ohjelmisto on markkinoiden eniten käytetty kortinlukijaohjelmisto, jolla tehdään vahva 
tunnistautuminen varmenteiden ja PKI:n avulla. Net iD Enterprise -ohjelmisto integroi älykortit ja muut var-
mennealustat kaikenlaisiin sovelluksiin ja IT-ympäristöihin. Net iD Enterprise -ohjelmisto tarjoaa korkeimman 
tietoturvan asiakkaalle helppokäyttöisesti. 

SecMaker toimittaa Net iD -ohjelmistoilla nopeasti optimaalisen ratkaisun mihin tahansa käyttöjärjestel-
mään ja mihin tahansa työympäristöön -Windows, macOS, Linux ja Chrome OS. Ratkaisu tarjoaa korkean 
tietoturvan kirjauduttaessa varmenteilla erilaisiin päätelaitteisiin, käyttäjähakemistoihin, sovelluksiin, verkko-
palveluihin sekä palvelimiin. Net iD -ohjelmistot tarjoavat korkean tietoturvan myös kirjauduttaessa Microsoft 
Office 365 ja muihin pilvipalveluihin. Yhdessä Citrix-ratkaisujen kanssa Net iD-ohjelmistot tarjoavat erit- 
täin nopean ja turvallisen kertakirjautumisen sekä istuntojen siirtämisen. Vastaavat ratkaisut löytyvät myös 
VMwaren Horizon -ympäristöihin.

Tukisopimuksella saat käytönaikaista teknistä tukea kaikille käyttämillesi Net iD -tuotteille.

NET ID ENTERPRISEN EDUT

• Rakentuu standardikomponenteille ja toimii kaikissa tyypillisimmissä järjestelmäympäristöissä
• Alustariippumaton ratkaisu – Windows. macOS, Linux, Chrome OS
• Tukee nykyisiä ja tulevia toimikortteja sekä YubiKey -tunnistevälineitä
• Joustava integrointirajapinta sovelluksille
• Asiakaskohtainen konfigurointi ja kustomointi group policyjen avulla (GPO)
• Citrix-käyttäjille markkinoiden nopein kirjautuminen ja istuntojen vaihto
• Saatavana ohutpäätteille (Dell, Igel, 10ZIG, Fujitsu, HP ja paljon muita)

secmaker.com

Net iD Enterprise-ohjelmiston  
tuotekuvaus

Net iD Enterprise -ohjelmisto tarjoaa älykorttien tai YubiKey-tunnisteiden hyödyntämisen nopeasti, helposti ja 
turvallisesti käyttöjärjestelmäriippumattomasti. Ohjelmisto helpottaa seuraavia asioita:

Kertakirjautuminen (SSO)
Asettamalla toimikortin kortinlukijaan ja kirjoittamalla 
toimikorttiin liittyvän PIN-koodin, käyttäjä saa pääsyn 
hänelle myönnettyihin järjestelmiin, sovelluksiin ja 
verkkosivustoihin, joihin hänellä on pääsyoikeus. 
Käyttäjän ei tarvitse muistaa useita eri käyttäjätun-
nus-salasana yhdistelmiä.

Jotta kertakirjautuminen varmenteilla toimisi, kohde-
järjestelmien on tuettava varmennepohjaista sisään-
kirjautumista. Kertakirjautuminen voidaan ottaa käyt-
töön myös vanhemmille sovelluksille, jotka tukevat 
vain käyttäjätunnuksia ja salasanoja täydentämällä 
kertakirjautumisratkaisua, esimerkiksi Imprivatan 
tuotteilla.

Toimikortin tai muun tunnistevälineen käyttöön 
liittyvä toiminnallisuus
Card Watch on ominaisuus, joka käynnistää auto-
maattisesti halutun toimenpiteen, kun käyttäjä poistaa 
tai asettaa toimikorttinsa kortinlukijaan. Toimenpi-
de voi olla taustalla olevan ohjelman sammutus tai 
käynnistys. Kun toimikortti poistetaan kortinlukijasta, 
voidaan määrittää näytettäväksi esimerkiksi valintaik-
kuna, joka kysyy, mitä käyttäjä haluaa tehdä - kirjau-
tua ulos, sammuttaa tietokone tai lukita tietokone.

Nopea käyttäjän vaihto
Yhteiskäyttöisellä Windows- tai ohut päätelaiteella 
voidaan vaihtaa käyttäjiä erittäin nopeasti ja helposti 
eri tunnistevälineillä ja tietoturvallisuus paikallisissa 
päätelaitteissa on taattu.

Työaseman lukitseminen
Kun työasemat sijaitsevat julkisessa ympäristös-
sä, työaseman lukitus varmistaa, että luvattomat 
henkilöt eivät pääse tietokoneelle. Käyttäjän 
uloskirjautumisen jälkeen tietokone lukitaan koko-
naan. Työasemaan ei pääse kirjautumaan ennen 
kuin käyttöoikeutettu henkilö asettaa toimikortin tai 
muun tunnistevälineen kortinlukijaan ja kirjoittaa 
PIN-koodin.

Tunnistetietojen tarjoaja
Toimikortilla on yleensä useita varmenteita. Net iD En-
terprise-ohjelmistossa on ominaisuuksia, joiden avulla 
käyttäjän on helppo valita oikea varmenne. Käyttöoi-
keudet ja varmenteet ovat esimerkkejä ominaisuuk-
sista, jotka visuaalisten ja automatisoitujen työkalujen 
avulla auttavat käyttäjää valitsemaan oikean varmen-
teen käytössä olevan sovelluksen perusteella.

Konfiguroinnit ja ryhmäkäytännöt
Net iD Enterprise asetusten keskitetty hallinta on 
mahdollista ryhmäkäytännöllä. Windows rekisteri-
asetuksilla on helppo mukauttaa konfigurointeja ja 
muuttaa niitä eri käyttäjäryhmille, joilla on erilaisia 
tarpeita. Esimerkiksi mitä tapahtuu, kun käyttäjä lisää 
tai poistaa toimikortin kortinlukijasta.

Joustava tuki toimikorteille ja muille tunnisteväli-
neille
Net iD Enterprise -ohjelmisto tukee markkinoiden 
yleisimpiä toimikortteja ja muita tunnistevälineitä. 
Teemme jatkuvaa yhteistyötä eri tunnistevälinevalmis-
tajien kanssa. Net iD Enterprise -ohjelmiston joustava 
arkkitehtuuri helpottaa uusien toimikorttien ja tunniste-
välineiden tuen lisäämistä

Virtuaaliset toimikortit
Net iD Enterprise -ohjelmistoa voidaan käyttää myös 
sisäänkirjautumiseen virtuaalisilla toimikorteilla, joiden 
yksityiset avaimet on tallennettu päätelaitteen TPM 
siruun tai Intel Authenticate -sovellukseen.

Net iD Enterprise -ohjelmiston asiakaskohtainen 
kustomointi
Net iD Enterprise -ohjelmiston kustomoinnilla täyte-
tään organisaation ja kohdeympäristön tekniset ja 
toiminnalliset vaatimukset. Käyttöliittymät, graafinen 
suunnittelu, tekstit ja käytettävä data ovat esimerkkejä 
muuttujista, joita voidaan hallita asiakaskohtaisten 
kustomointien avulla . Kustomointi yksinkertaistaa 
ohjelmiston käyttöönoton ja hallinnan sekä eliminoi 
turhat tukiprosessit.

SecMaker tarjoaa tukisopimuksen avulla asiakkaille 
uudet ohjelmistopäivitykset Net iD -ohjelmistoihin.

Toimittajakohtaisen Minidriverin ja Net iD Minidri-
verin /CSP eroavaisuudet  
Toimikorttien mukana toimitetaan yleensä Minidriver, 
joka yhdessä Microsoft Base CSP:n kanssa tarjoaa 
muun muassa toimikorttien sisäänkirjautumisen 
perustoiminnot. Net iD Enterprise sisältää edistyneen 
CSP:n (Certificate Service Provider) ja laajennetun 
Minidriverin, jotka tukevat perusominaisuuksien lisäksi 
useimpia markkinoilla olevia toimikortteja. Lisäksi ne 
tukevat kehittyneempiä ominaisuuksia, kuten erittäin 
nopeata kertakirjautumista, istunnonsiirtoa ja käytt-
äjän vaihtoa. Tällä tavalla Net iD Enterprise-ohjel-
misto tarjoaa enemmän tukea ja lisää joustavuutta 
käyttäjille ja helpottaa IT-ylläpitoa.

Näin Net iD Enterprise toimii
Net iD Enterprise-ohjelmistolla kirjautuminen on helppoa ja nopeaa. Varmenteen avulla käyttäjä voi kirjautua si-
sään sovelluksiin ja verkkopohjaisiin palveluihin, jotka vaativat sähköistä tunnistamista tai allekirjoitusta. Samaa 
tunnistetietoa voidaan käyttää myös turvatulostuksessa ja fyysisessä pääsynhallinnassa.

Net iD Enterprise -ohjelmisto on kustomoitavissa ja konfiguroitavissa asiakaskohtaisten tarpeiden mukaisesti. 
Nämä ominaisuudet yksinkertaistavat ohjelmiston käyttöönoton ja käytön asiakasorganisaatioissa. Asiakas-
kohtaisiin paketteihin kuuluvat muun muassa oma PIN-valintaikkuna (logo) ja MSI-paketti (sisäänrakennetulla 
lisenssillä).

Useat asiakkaamme käyttävät Net iD-Portal -ohjelmistoa organisaation myöntämien  henkilö-, laite- ja ohjelmis-
tovarmenteiden elinkaaren hallintaan. 

Yksityiskohtaisemmat tiedot Net iD -portaalista ja Net iD Access -mobiilitunnistamis- ja allekirjoitusratkaisuista 
löytyvät verkkosivuiltamme, www.secmaker.com.



Haluatko tietää lisää?
Jos haluat tarkempia lisätietoja tai kokeilla tuotteitamme, ota yhteyttä SecMakeriin sähköpostitse  

info@secmaker.fi tai puhelimitse 010-2060510.

ENEMMÄN OMINAISUUKSIA

• Keskitetyn PIN-käytäntöjen hallinnan avulla voidaan asettaa PIN-koodien sisältövaatimukset 
sekä pakottaa niiden vaihdot 

• Toimikortin lukkiutunut PIN-tunnus voidaan vapauttaa ennen sisäänkirjautumista
• Mifare-tiedot: Mifaren (langaton tekniikka) lukeminen ja kirjoittaminen
• Käyttöliittymän tekstien ja linkkien helppo mukauttaminen, esimerkiksi tukisivuille ja ohjeille
• Loki/Seuranta: Tapahtumien keskitetty kirjaaminen onnistuneiden / epäonnistuneiden sisään-

kirjautumisten osalta
• Toimikortin resetointi/nollaus 
• Allekirjoitus ja salaus: Tiedostojen ja sähköpostien allekirjoittaminen ja salaus varmenteilla
• Trace-palvelu: helpottaa vian selvitystä 

Net iD Enterprise -ohjelmiston kehittäjien opas tarjoaa lisätietoja kaikista käytettävissä olevista 
mahdollisuuksista tehostaa käyttökokemusta.

SecMaker – Muutoksentekijä
Identiteettivarkauksien ja verkkopetosten riski kasvaa nopeasti. Organisaatiot ovat alttiina viruksille, identite-
ettivarkauksille, kiristysohjelmille ja käyttäjien salasanat saatetaan varastaa. Monissa tapauksissa seu- 
raukset voivat olla liiketoiminnalle erittäin vakavat. Organisaation tietoturvallisuutta voidaan kehittää helposti. 
SecMaker auttaa sinua vähentämään tietoturvaan liittyviä riskejä. Olemme Pohjoismaiden johtava varmen-
nepohjaisten tietoturvaratkaisujen toimittaja yrityksille, viranomaisille ja muille organisaatioille. Suojaamme yli 
1,8 miljoonan loppukäyttäjän tietoja, järjestelmiä ja tietoliikennettä.

Enemmän ominaisuuksia
Net iD Enterprise on markkinoiden joustavin ja konfiguroitavin PKI-asiakasohjelmisto kun tarvitaan vahvaa 
tietoturvallista kokonaisratkaisua asiakkaan järjestelmäarkkitehtuuriin. Työkalupakkimme avulla voidaan virt-
aviivaistaa optimaalinen käyttökokemus käyttäjille sekä järjestelmän ylläpitäjille. Lisätietoja Net iD Enterprise 
-ohjelmistosta löytyy teknisestä kuvauksesta.
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