
NET iD PORTAL

NET iD PORTAL

Yksinkertaistaa 
käyttäjien ja varmen-

teiden hallintaa
Aika-, paikka-, ja päätelaiteriippumattomasti toimikorttien,  

virtuaalisten toimikorttien, USB-tunnisteiden ja mobiilitunnisteiden 
keskitetyn hallinnan, joka soveltuu kaikille erilaisille järjestelmille, 

sovelluksille sekä palveluille.



Net iD Portal
Net iD Portal -ohjelmisto, on uuden sukupolven hallintaratkaisu digitaalisten identiteettien kokonaisval-
taiseen elinkaarihallintaan. Ohjelmistolla hallinnoidaan kaikkia organisaation käytössä olevia vahvan 
tunnistamisen välineitä (toimikortit, virtuaaliset toimikortit, Yubikeyt, ohjelmisto ja laitevarmenteet).

NET ID PORTAL -OHJELMISTON EDUT
• Net iD Portal on täydellinen, keskitetty toimikorttien ja muiden tunnistevälineiden elinkaari-

hallintaratkaisu.

• Net iD Portal:issa on valmiiksi integroitu monitasoinen käyttöoikeuksien hallinta jokaista 
käytettävää roolia varten (pääkäyttäjät, rekisteröijät, käyttäjät, jne.)

• Net iD Portal ohjelmisto mahdollistaa itsepalvelutoiminnallisuuden loppukäyttäjille.

• Ohjelmisto tarjoaa helppokäyttöisen hallintakäyttöliittymän varmenteiden ja tunnisteiden 
luomiseen, uusimiseen sekä sulkemiseen. 

• Ohjelmistolla voidaan lisäksi tuottaa tunnistevälineiden aktivointi sekä lukittujen tunnusluku-
jen avaaminen.

• API-rajapinta, jonka avulla Net iD Portal voidaan integroida kolmansien osapuolien järjestel-
miin.

• Ohjelmisto sisältää laajat seuranta- ja lokitoiminnot.

• Yksinkertainen ja helppokäyttöinen käyttöliittymä.

• Vahva kaksifaktorinen todennus PIN-koodilla Citrix-alustaa vastaan monille laitteille ja 
yhteysreiteille.

Näin Net iD Portal -ohjelmisto toimii
Net iD Portal -ohjelmisto yhdistää organisaation olemassa olevan infrastruktuurin: Varmennepalvelun, hake-
mistopalvelun sekä myönnetyistä varmenteista koostuvan tietokannan selainkäyttöisessä ja käyttöjärjestel-
märiippumattomassa muodossa.

Net iD Portal mahdollistaa kaikkien työntekijöiden, asiakkaiden ja muiden sidosryhmien sähköisten identiteet-
tien ja niihin liitettyjen tunnistevälineiden kokonaisvaltaisen hallinnoinnin.

Hallinnoitavissa olevia tunnisteita ovat muun muassa: Toimikortit, YubiKeyt, tiedostopohjaiset varmenteet,

Net iD Access -sovellukselle myönnetyt varmenteet sekä eri tyyppiset palvelinvarmenteet.

Net iD Portal ohjelmisto asennetaan asiakasympäristöön joko SecMakerin tai erikseen valitun sertifioidun

ICT-kumppanin toimesta.

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

SecMaker tarjoaa myös Net iD tuotesertifikaatti koulutusta (CSSE) tuotteiden kokonaisvaltaiseen hallinnoin-

tiin ja ylläpitoon.

Tuotekuvaus
Net iD Portal ohjelmisto tarjoaa vakioversiossaan useimmille organisaatioille täydellisen ohjelmiston toimi-
korttien ja muiden tunnistevälineiden hallintaan.

Loppukäyttäjille 
• Omien toimikorttien aktivointi ja käyttäjävarmen-

teiden myöntäminen (itsepalvelutoiminnallisuus)

• Korttien tunnuslukujen muuttaminen

• Korttien tunnuslukujen lukituksen avaaminen

• Väliaikaisen luvan käyttö kollegoiden korttien 
hallinnointiin

• Mobiilivarmenteen aktivointi ja myöntäminen Net 
iD Access -palvelulle

Rekisteröijille
• Varmenteiden myöntäminen, peruuttaminen ja 

uusiminen (toimikortit, YubiKeyt, mobiililaitteet 
sekä muut varmenteet)

• Työnkulut ovat joustavasti määriteltävissä

• Lokitoiminnon ja raporttien kautta kokonaisval-
tainen hallinnointi ja tilannekuva

• Käyttäjien lukittuneiden tunnuslukujen avaami-
nen tarvittaessa haaste-vastemenetelmän avulla 
(challenge-response)

• Tunnistevälineiden uudelleen luominen

Järjestelmän pääkäyttäjille
• Net iD -Portal -ohjelmiston määritykset

• Varmennemallipohjien hallinta

• Tunnuslukukäytäntöjen hallinta (PIN-koodit)

• Järjestelmän pääkäyttäjäoikeuksien hallinta

• Korttivalmistajien tuottamien korttien toimitustie-
tojen lataaminen 

• Rajapinta lokitietoihin ja raportteihin liittyen 
esimerkiksi korttien käyttäjistä, käsittelijöistä, 
toimikorteista sekä myönnetyistä ja suljetuista 
varmenteista 

• Eri käyttöoikeuksien monipuolinen hallinta ja 
rajaaminen roolipohjaisesti

• Joustava mahdollisuus hallinnoida väliaikaisia 
käyttöoikeuksia sijaistaville pääkäyttäjille

Yleistä
• Toimikorttien ja siruprofiilien tuki yleisimmille 

toimikorteille

• Arkaluonteisten tietojen salaus sovellustieto-
kannassa

• Kaikkien muutoksia aiheuttavien tapahtumien 
kirjaaminen

• Sisäänrakennettu toiminnallisuus, joka ha-
vaitsee, minkä työvaiheen käsittelijä haluaa 
suorittaa 
 

Kustomointi
• Visuaalisen ulkoasun muokkaus - logo, värit, 

fontit, tausta, tekstit, lokalisointi, ym.

• XML-määritykset – voit lisätä tai poistaa käyt-

• täjien saatavilla olevia ominaisuuksia.

• Kolmannen osapuolen järjestelmäintegraatio 
- integrointi Net iD Portal -ohjelmistoon. Voit 
esimerkiksi automatisoida ohjelmallisesti tavan, 
jolla uusia käyttäjiä luodaan ja valtuutetaan Mi-
crosoft Identity Manager -ohjelman kautta.

• Käyttöliittymän kielivalinnat – tuote on tällä het-
kellä saatavilla suomeksi, ruotsiksi, englanniksi 
ja norjaksi.
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Haluatko tietää lisää?
Jos haluat tarkempia lisätietoja tai kokeilla tuotteitamme, ota yhteyttä SecMakeriin sähköpostitse   

info@secmaker.fi tai puhelimitse 010-2060510.

Vahva tunnisteväline 
Tietoturvan parantaminen vahvalla sähköisellä tunnistevälineellä on erittäin tärkeää. Yhtä tärkeää on myös 
erityyppisiä toiminnallisuuksia sisältävien tunnistevälineiden hallinnointi sekä sen mahdollisimman tehokas 
koordinointi. Esimerkiksi fyysisen kulunvalvonnan sekä tietoturvallisen ja nopean kirjautumisen mahdollistavan 
sähköisen tunnisteen yhdistäminen samaan toimikorttiin tarjoaa monenlaisia etuja. Yhdistämisen avulla toimi-
kortista tulee työntekijälle arvokkaampi, jonka myötä käyttäjä muistaa todennäköisemmin myös poistaa toimi-
kortin käyttämänsä tietokoneen kortinlukijasta ja täten edistää tietoturvallista käyttäytymistä työpaikalla. 

Ottamalla käyttöön liikkuvan turvatulostuksen (FollowMe) mahdollistetaan tietoturvallisempi tulostaminen ja 
jaettujen tulostimien joustavampi käyttö. Toimikorttien vähäisempi määrä ja tehokkaampi käyttö vähentää kus-
tannuksia.

SecMakerilla on pitkä ja laaja-alainen kokemus isojen organisaatioiden tukemisesta toimikorttipohjaisten turval-
lisuusratkaisujen sekä vahvan sähköisen tunnistamisen implementoinneista. 

MONITEKIJÄN TODENNUKSEN HELPPO KÄYTTÖÖNOTTO
Tarjoamme kokonaisvaltaisen tuen: 

• Kuinka käytät samaa toimikorttia sekä visuaalisena henkilökorttina, kulunvalvonnan fyysi-
senä tunnisteena ja vahvana sähköisen tunnistamisen välineenä tietojärjestelmiin kirjau-
tuessa.

• Kuinka sovellat harkitusti toimikortteja tietoturvallisuuteen liittyvissä asioissa.

• Kuinka voit ottaa käyttöön uusia palveluita jälkikäteen - katamme kaikki turvallisen sisään-
kirjautumisen tarpeet, myös mobiililaitteellasi sekä muilla tunnistevälineillä. 

• Kuinka luot tunnisteiden myöntö- ja hallinnointipolitiikan.

• Kuinka muokkaat toimikortit organisaation graafisen ilmeen mukaisiksi.

• Ja paljon muuta.

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.
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