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För snabbare 
inloggning i din 

Citrixmiljö
Net iD for Citrix snabbar radikalt upp inloggningen i din Citrixmiljö. 

Du slipper långa, sega inloggningar. Du vinner annat också.



Fördelar med Net iD for Citrix 
Net iD och Citrix har samarbetat sedan 2003. Samarbetet har skapat hjälpmedel som ger snabbare, enklare 
och säkrare inloggning – utan användarnamn och lösenord. Genom att integrera stark tvåfaktorautentisering 
med smartkort och certifikat i din Citrixmiljö får du bästa tänkbara säkerhet mot applikationer från alla typer 
av datorenheter. Oavsett om applikationerna är webbaserade, mobila, ligger i eget datacenter eller i molnet. 
Vi skyddar all affärskritisk information med betrodd inloggning. 

FÖRDELAR MED NET iD FOR CITRIX
• Stark tvåfaktorautentisering med PIN-kod mot din Citrix-plattform för en rad olika enheter 

och anslutningsvägar. 

• Samlad inloggning (single sign-on, SSO), ger snabb och enkel tillgång till alla dina applika-
tioner 

• Snabb och pålitlig sessionsåtertagning (smartcard roaming eller hot seating)

• Livscykelhanterade komponenter och APIer som Citrix officiellt stöder i nuvarande och 
framtida plattformar 

• Integrerar med befintlig PKI-infrastruktur och Citrix-plattform 

• Fungerar i Windows, macOS, ChromeOS och Linux

• Färdiga insticksprogram (plug-ins) för tunna klienter från Dell, Igel, Fujitsu, 10ZIG med flera

• Lösningar för mobil autentisering direkt till Citrix StoreFront (med eller utan Citrix Active 
Directory, AD) i iOS och Android

Så fungerar det
Net iD for Citrix integrerar med och drar nytta av organisationens befintliga säkerhetslösning och PKI-infra-
struktur. Utöver stödet för kortbaserad autentisering ingår även alla andra funktioner som medföljer klientpro-
gramvaran Net iD Enterprise.

Du får framför allt snabbare hantering av certifikat och återtagande av sessioner. Med Net iD for Citrix går 
det att förkorta inloggningstiden med smartkort radikalt samt definiera händelser när kortet sätts i och tas 
ur kortläsaren. Medarbetarna får tillgång till verksamhetskritisk information snabbt, enkelt och säkert med 
smartkort eller YubiKey och PIN-kod. 
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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.

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.

Produktspecifikation
Singelinloggning, SSO
Med Net iD for Citrix behöver användaren enbart slå 
sin PIN-kod en gång och få tillgång till alla appli-
kationer som han eller hon har behörighet till. När 
användaren slår sin PIN-kod första gången sparas 
PIN-koden krypterat under hela sessionen och 
återanvänds av alla applikationer som startas utan 
att användaren behöver mata in den igen, vare sig 
applikationerna som startas befinner sig på samma 
server eller inte. Det är först när användaren startar 
själva applikationen som autentiseringen av kortet 
sker. Men detta sker utan att användaren märker 
det. När kortet sedan avlägsnas rensas all personlig 
information från datorn såsom PIN och certifikat. 

Sessionsförflyttning
För att logga ut drar användaren bara ut kortet och 
lämnar sessionen – för dagen, för en fikarast eller för 
byte till annan arbetsplats. Profilen som innehåller 
din användarsession återgår till servern, och klienten 
blir tillgänglig för nästa användare. Tillbaka vid valfri 
arbetsplats kan användaren direkt återuppta arbetet 
i samma session bara genom att sätta in sitt smart-
kort och ange sin PIN-kod. Programmen och doku-

menten ligger kvar och väntar, precis som de lämna-
des vid utloggningen. I pressade arbetssituationer, 
till exempel inom sjukvården, är användarnamn och 
lösenord ett hinder för effektivitet och säkerhet. Här 
kan inloggning med smartkort förenkla och trygga ar-
betsflödena. Net iD har i nära samarbete med Citrix 
utveckla flera tilläggsfunktioner som ger ytterligare 
mervärden för dig som vill använda smartkort och 
certifikat för inloggning.

Kundanpassade arbetsflöden
Organisationen har ofta egna önskemål om hur 
lösningarna ska fungera. Till exempel vad som ska 
hända när kortet sätts i respektive dras ur. Det kan 
du konfigurera som du själv vill. Det gör det möjligt 
att snabbt autentisera dig med PIN-kod mot Citrix 
ADC (tidigare NetScaler) och StoreFront och ansluta 
dig mot både Citrix XenApp och XenDesktop.

Smartkort och YubiKey 
Net iD for Citrix innehåller stöd för alla vanliga smart-
kort och för autentiseringsnyckeln YubiKey. Pro-
gramvaran fungerar direkt i standardutförande men 
levereras ofta paketerad efter kundspecifika konfigu-
rationer för att optimera användarupplevelsen.
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