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Snabb, säker och
enkel multifaktorautentisering
Net iD Enterprise integrerar smartkort och andra certifikatbärare
med alla typer av applikationer och IT-miljöer.

Fördelar med Net iD Enterprise
Klientprogrammet Net iD Enterprise är marknadens mest använda middleware för etablering av stark multifaktorautentisering baserad på certifikat och PKI. Net iD Enterprise integrerar smartkort och andra certifikatbärare med alla typer av applikationer och IT-miljöer. Det blir enkelt att etablera högsta möjliga säkerhet utan
att användarna finner det svårt och krångligt.
Bestäm bara vilken arbetsmiljö du vill skydda, så levererar vi snabbt en optimal lösning för valfritt operativsystem – Windows, macOS, Linux eller Chrome OS. Lösningen ger högsta skydd vid inloggning till dator,
domän, applikationer, identitetsintygare (IdP), onlinetjänster och servrar. Den skyddar också inloggning till
Office 365 och alla andra molntjänster. Tillsammans med en Citrixplattform ger lösningen supersnabb, säker
singelinloggning och sessionsåtertagning.
Med ett supportavtal får du professionell support för alla Net iD produkter du använder.

FÖRDELAR MED NET iD ENTERPRISE
•

Bygger på standardkomponenter och fungerar i alla vanliga systemmiljöer

•

Plattformsoberoende – Windows, macOS, Linux, Chrome OS

•

Stöd för alla vanligt förekommande smartkort och YubiKey

•

Flexibilitet i val av integrationsgränssnitt för applikationer

•

Konfiguration av kundanpassade flöden genom gruppolicyobjekt (GPO).

•

Unika funktionstillägg ger Citrixanvändare snabb singelinloggning och sessionsåtertagning

•

Tillgänglig i tunna klienter från Dell, Igel, Fujitsu, 10ZIG med flera

Så fungerar det
Net iD Enterprise gör det enkelt att logga in säkert. Med ett certifikat på valfri identitetsbärare kan användaren
logga in till applikationer och webbaserade tjänster som kräver elektronisk identifiering och underskrift
baserad på PKI. Samma identitetsbärare kan också fungera som visuell legitimation, för inpassering till
arbetsplatsen och för säker flyttbar utskrift (follow-me print).
I större organisationer med många användare med olika behov erbjuder vi kundanpassad paketering av Net
iD och dess komponenter enligt specifika krav och målmiljöer. Det ger maximal nytta i användandet och förenklar väsentligt utrullningen av programvaran. I detta ingår till exempel kundanpassad konfiguration, egen
PIN-dialog (logotyp) och MSI-paket med inbyggd licensnyckel.
I de flesta projekten använder våra kunder Net iD Portal för livcykelhantering av certifikat – ett mervärde som
bygger helhet genom administration av digitala identiteter i hela organisationen.
Du hittar utförlig information om Net iD Portal och Net iD Access för mobil säkerhet i separata produktblad på
vår webbplats www.secmaker.com.

Produktspecifikation
Net iD Enterprise integrerar användningen av certifikat på smartkort eller YubiKey i befintliga IT-plattformar.
Programvaran ger stora möjligheter att förenkla för användarna:
Singelinloggning (SSO)
Genom att sätta in smartkortet i kortläsaren och
ange sin PIN-kod en gång får användaren åtkomst
till alla system, tillämpningar och webbplatser hon
har behörighet till. Användaren slipper hålla reda på
olika lösenord till varje system och kan använda en
PIN-kod istället för tio lösenord.
För att singelinloggning med certifikat ska fungera
krävs att målsystemen stöder certifikatbaserad inloggning. Singelinloggning kan även införas för äldre
applikationer som bara stöder användarnamn och
lösenord genom komplettering med en SSO-plattform,
till exempel Imprivata.
Card Insert and Remove actions
Card Watch är en funktion som automatiskt initierar
önskad åtgärd när användaren tar ut eller stoppar in
sitt kort i kortläsaren, till exempel korrekt avstängning
eller start av bakomliggande program. När kortet
dras ut ur kortläsaren kan exempelvis en dialogruta
visas på skärmen som frågar vad användaren vill
göra – logga ut, stänga av eller låsa datorn.
Fast User Switching
Användare som jobbar på en delad dator med
Windows kan växla användare snabbt och enkelt
med sitt smartkort och bibehållen säkerhet på lokala
arbetsstationer.
Workstation Lockdown
När arbetsstationer är placerade i offentlig miljö
säkerställer Workstation Lockdown att obehöriga
inte kommer åt datormiljön. Efter nedstängning är
datorn helt låst, och tangentbordskommandon ignoreras
totalt, tills ett behörigt kort stoppas i kortläsaren och
användaren anger sin PIN-kod.
Credential Provider
Användare har ofta flera certifikat på sitt smartkort.
Net iD Enterprise innehåller funktioner som gör det
enkelt att välja rätt certifikat. Credential Provider,
Certificate Provider och PIN Provider är exempel
på funktioner som med visuella och automatiserade
hjälpmedel underlättar för användaren att välja rätt
certifikat utifrån tillämpningen.
Central konfiguration via gruppolicy
Central styrning av konfigurationer via gruppolicy
möjliggörs genom att konfigurationer av Net iD
Enterprise kan läggas i registret (Windows registry).

Det gör det enkelt att skräddarsy konfigurationer
och förändra dessa för användargrupper med olika
behov. Exempelvis olika behov av singelinloggning
eller vad som ska ske när användaren sätter i eller
tar ur kort ur kortläsaren.
Flexibelt stöd för smartkort
Net iD Enterprise stöder de vanligaste smartkorten
på marknaden. I nära samarbete med kortleverantörerna inför vi löpande stöd för nya kortvarianter.
Net iD Enterprise flexibla arkitektur gör det enkelt att
lägga till stöd för nya smartkort.
Virtuella smartkort
Net iD Enterprise kan även användas för inloggning
med virtuella smartkort lagrade i Microsoft TPM eller
Intel Authenticate.
Net iD Customized Packaging
En kundanpassad konfiguration av Net iD Enterprise
tillgodoser specifika önskemål baserade på organisation och målmiljö. Användargränssnitt, grafisk
design, texter och informationsflöden är exempel
på variabler som kan styras så att de passar dina
behov. Det förenklar utrullning och administration
av programvaran och eliminerar supportdrivande
processer.
För kunder med supportavtal tar vi också ansvar för
konfigurationsval över tid, det vill säga uppdatering
av parametrar som kan ha förändrats i nya versioner
av Net iD Enterprise.
Generell Minidriver kontra Net iD Minidriver/CSP
Generiska smartkort, direkt från kortleverantörer
levereras normalt med en Minidriver som tillsammans med Microsoft Base CSP ger basfunktionalitet
för smartkortinloggning. Net iD Enterprise innehåller
en avancerad CSP (Certificate Service Provider) och
en utökad Minidriver som utöver basfunktionaliteten
stöder de flesta smartkort på marknaden. Dessutom
stöder den fler och mer avancerade funktioner som
till exempel singel-inloggning, sessionsförflyttning,
fast user switching och avancerade möjligheter
till kundanpassad konfiguration. Net iD Enterprise
erbjuder på så sätt mer stöd och ökad flexibilitet för
IT-personal och användare.
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Fler möjligheter
Net iD Enterprise är marknadens mest konfigurerbara PKI-klient och en kraftfull möjliggörare vid etablering
av stark multifaktorsautentisering i den totala systemmiljön. I de flesta fall kan standardpaketen av programvaran
användas utan några justeringar. Med vår stora verktygslåda av konfigurerbara parametrar kan du på ett optimalt
sätt strömlinjeforma användarupplevelsen för både användare och IT-administartörer. Att kunna justera även små
detaljer är till exempel avgörande vid inloggning mot applikationer med oortodoxa PKI-implementationer.
För tekniker som är involverade i konfiguration, packetering, installation och support av programvara i
IT-infrastrukturen finns ytterligare information i Net iD Enterprise Technical Description.

EXEMPEL PÅ FLER MÖJLIGHETER MED NET iD ENTERPRISE
•

Central hantering av PIN-policy möjliggör krav på PIN-kodens innehåll samt krav att byta PIN

•

Unlock Card: Upplåsning av låst kort före inloggning

•

Mifare info: Läsning och skrivning av information till Mifare (trådlös teknik)

•

Enkel anpassning av texter och länkar i gränssnittet, exempelvis för support och hjälpsidor

•

Web admin: Inbyggd webbläsare för kommunikation med Net iD Portal. Kringgår problem
med plug-instöd och gör lösningen webbläsaroberoende.

•

Tracker: Central loggning av händelser över lyckade/misslyckade inloggningar

•

Reset Card: Återställning av smartkort

•

Signering och kryptering av filer och e-post med certifikat

•

Trace service: Flexibel aktivering av spårning som hjälp för felsökning

Net iD Enterprise Developers Guide ger ytterligare insikt i alla de möjligheter som finns att
strömlinjeforma användarupplevelsen.

SecMaker –
med drivkraften att göra skillnad
Risken för identitetsstölder och nätbedrägerier växer snabbt. Inte minst för företagare som utsätts för virus,
dataintrång, id-kapning, stulna lösenord och utpressningsprogram. I många fall kan konsekvenserna för
verksamheten vara förödande. Men det går att öka säkerheten med enkla metoder, Secmaker hjälper dig
att minska riskerna. Vi är Nordens ledande leverantör av certifikatbaserade säkerhetslösningar för företag,
myndigheter och organisationer. Vi skyddar och säkerställer information, system och datatrafik hos över 1,5
miljoner nöjda användare.

Vill du veta mer?
För mer utförlig information eller en utvärderingslicens, kontakta oss på SecMaker
via e-post info@secmaker.com eller telefon 08-601 23 00. Du kan även gå in på vår Youtube-kanal för att
se filmerna om Net iD-produkterna.
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