SİBER GÜVENLİK

K!M SAA
Güçlü Adaptif Kimlik Doğrulama

Kimlik Doğrulama İstemci Yazılımı
PKI & Biyometrik Kimlik Doğrulama Yönetimi
Güçlü Adaptif Kimlik Doğrulama İstemcisi, çok çeşitli akıllı kart, akıllı kart okuyucu ve
biyometrik terminalleri yöneten bir katman yazılımıdır.
Geriye dönük tam uyumluluk sunan ve önceki katman yazılım sürümlerinden özellikler
içeren Güçlü Adaptif Kimlik Doğrulama (SAA) İstemcisi, en bilinen cihazlar ve akıllı kartlar
için tam destek sağlar. Sistem Uçtan - Uca güvenli mesajlaşma, dosya şifreleme, kimlik
doğrulama ve terminal kimlik doğrulaması yapar.
Özellikler;










Büyük ölçek 1: N eşleştirme özelliği ve 1: 1 eşleştirme desteği ile canlılık tespiti
Gelişmiş kimlik doğrulama kuralları, Acil Giriş Yöntemi
Güçlü kullanıcı doğrulaması kullanarak bilgisayara güvenli giriş
Kurumsal sınıf şifre yönetimi ve web sitelerinde ve uygulamalarda, bir kuruluşta tamamen "şifresiz" bir ortam
oluşturmak için tek oturum açma.
Internet Explorer, Chrome ve Firefox tarayıcılarını destekler.
Merkezi ve merkezi olmayan kayıt / yönetimi ve okuyucu ve terminallerin kullanımını mümkün kılar.
Şirkette şifreli dosya paylaşımı. Güvenli E-posta, VPN ve sertifika Erişimi.
Biyometri, Akıllı Kartlar, Donanım Jetonları, RFID ve Barkod vb. Dahil olmak üzere çok cihazlı ve çok faktörlü
kimlik doğrulama sertifikalı Ortak Kriterler ve FIP'ler için desteği sağlar
Mobil cihaz desteği

SİBER GÜVENLİK

K!M SAA
Canlılık Tespiti İle Hepsi Bir Arada
Birden fazla güvenlik katmanı
Güçlü Uyarlamalı Kimlik Doğrulama, kurşun geçirmez yeleğin
katmanları gibi davranır, her girişin meşruiyetini güvenle belirlemek
için birçok faktörü izler, süreç içindeki saldırılara karşı cihazınızı ve
verilerinizi güvende tutar.
Cihaz Tanıma; Kullanılan cihazın bilindiğinden ve güvenilir
olduğundan emin olur.
Tehdit Servisi; Bilinen kötü IP'ler ve zararlı davranışlar için gelen
erişim isteklerinin IP adreslerini analiz eder.
ID Depolama; Kimlik profillerini sahte profillerle karşılaştırır.
Coğrafi Konumu; Bir kullanıcının oturum açma konumunu çalışanlar
ve tüm kullanıcılar için bilinen konumlarla karşılaştırır.
Coğrafi hızı; Fiziksel olarak mümkün olmayan farklı yerlere yayılmış
erişim taleplerine göz kulak olmasını sağlar.
Canlılık Tespiti; Parmak izi, parmak damarı ve iris gibi canlılık tespiti
ile çeşitli biyometrik yöntemleri destekler.
Olay günlüğü; Kimlik doğrulama, şifreleme ve diğer birçok kullanıcı
işleminin LDAP (Active Directory ve Açık LDAP) sunucusunda oturum
açmasına izin verir.
Denetim ve izleme prosedürünü basitleştirmek için Entegre Lisans
Yönetimi sağlar.
Çoklu Dil Desteği
Windows 8 ve 10, Server 2012 ve üstü desteği

Kullanıcı Arayüzü
Ergonomik ve kolay arayüz ile basit hızlı kurulum ve kontrol
sağlar.

Çok Faktörlü Kimlik Doğrulama
Akıllı kartlar, belirteçler ve biyometrik şablonlarla
K!M SAA tercihlerinize adapte olur ve maksimum
seçim sunar.
Çoklu Faktör Doğrulama (MFA), altyapınıza,
kurumsal dizinlere, web sunucularına, VPN'lere
ve hatta kendi geliştirdiğiniz uygulamalara
bağlanır.
Diğer birçok üreticiden farklı olarak,
platformumuz farklı kullanıcılar, gruplar, cihazlar
veya uygulamalar için sonsuz sayıda farklı kimlik
doğrulama iş akışı oluşturacak kadar esnektir çünkü tüm kimlikler aynı değildir. + benzersiz
biyometrik kimlik doğrulama faktörü,
platformlarınıza «üst düzey güvenlik" sağlar.

Tekli Oturum Açma (SSO)
K!M SAA, tüm uygulamalara ve kaynaklara tek bir
kimlik bilgileriyle bulut, mobil, web veya VPN
kaynaklarından bağımsız olarak güvenli erişim
sağlar.
Herhangi bir uygulamaya erişmek için herhangi
bir VPN kullanan herhangi bir kimlik yönetim
sisteminde kimlik doğrulaması yapmak üzere
herhangi bir cihaz herhangi bir kimlik türünde
etkindir. K!M SAA, kullanıcı deneyiminden ödün
vermeden maksimum koruma sağlamak için SSO
dışında güçlü adaptif kimlik doğrulamayı
destekler.

Donanım Desteği
Parmak izi, parmak damarı, iris
okuyucular ve WEB CAM desteği
sağlar.

K!M KD1000-FP

myris

Support for:

T: +90 212 216 5080
F: +90 212 216 5585
www.olcsancad.com

K!M KD-WEBCAM

K!M SAA_ENG.03/2019

K!M KD-FVP desktop

