
הגנה מפני הדלפות מידע; 
תמיכה בתקני הפרטיות; 

ESET הכשרה זריזה – הכשרות

ESET Secure
Authentication
אימות דו-שלבי להגנה נוספת מפני פריצות 

באמצעות סיסמאות גנובות

?OTP-2 וFA, MFA מהם

אימות דו-שלבי )2FA( הוא שימוש בשני רכיבים כדי להתחבר למערכת: האחד הוא משהו 
שהמשתמש יודע, כמו סיסמה או מספר זיהוי אישי, והשני הוא משהו שהמשתמש מחזיק, 

כמו טלפון נייד, התקן חומרתי או טביעת אצבע.

אימות רב-שלבי )MFA( הוא שם אחר להתחברות למערכת באמצעות שני רכיבים או יותר.

סיסמה חד פעמית )OTP( – מספר )ברוב המקרים( שנשלח לטלפון נייד או למכשיר חומרתי 
אחר ומשמש לאחר מכן כרכיב האימות השני, בנוסף לסיסמה הרגילה.

?MFA מהי חשיבותו של

סיסמה יחידה היא משהו שאפשר להשיג בקלות רבה מדי. רוב המשתמשים בוחרים בסיסמאות שאינן מורכבות מדי ומכילות מידע הנוגע 

למשתמש )כמו שנת הלידה שלו, למשל(. הסיסמאות האלה קלות לניחוש, הן נמצאות בשימוש גם בחשבונותיהם העסקיים וגם בחשבונותיהם 

האישיים של המשתמשים, וקל מאוד לאפס או לשחזר אותן באמצעות תשובות ל”שאלות האבטחה” שזמינות לכולם. 

זה פותח פרצה לפושעי סייבר, שבאמצעותה יוכלו ליירט מידע פרטי.

ESET Secure Authentication מספק אימות רב-עוצמה שמאפשר לגשת מרחוק לרשת העסקית ולמידע רגיש באופן בטוח אך פשוט. 

זהו פתרון המבוסס על טלפונים נייידים שמשתמש באימות דו-שלבי באמצעות סיסמא חד-פעמית או הודעת Push על מנת להגן על:

היתרון של השימוש בסיסמאות חד פעמיות הוא שהן נוצרות באופן אקראי ואין אפשרות לצפות אותן או להשתמש בהן פעם נוספת.

• כניסות למחשבים אישיים

• VPN עסקי

OWA )Outlook Web App( •

Exchange שרתי •

 ADFS 3.0 •
)Google Apps-יחד עם אופיס 365 ו(  

RADIUS מכשירים בעלי יכולת •

• אפליקציות מותאמות אישית

SharePoint •

Dynamics •

• גישה למחשב מרחוק באמצעות הרשת
)Remote Desktop Web Access(  

?  ESET Secure Authentication מהו
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ESA נקודות מכירה ייחודיות של

• קלה להתקנה )10 דקות בלבד!(, פריסה וניהול

• אפשרות אופציונלית להרשמה עצמית ע”י המשתמש
IT-חוסכת עבודה למנהלי ה   

• טביעת רגל מזערית על התשתית )התקנה בגודל 12 מ”ב(

• מאפשר למשתמשי ולמחשבי Active Directory גישה 
ESA-לאפשרויות ניהול ה   

• סטנדרט תעשייתי גבוה ובטוח במיוחד

• גמיש וניתן להרחבה
CDI )לאפליקציות מותאמות אישית API ,SDK(  

• כל הפיצ’רים במחיר אחד

• אין עלויות נסתרות

שאלות התאמה

1. כיצד אתה מגן על עצמך מפני פריצות יקרות, בזמן שהעובדים שלך משתמשים בסיסמאות חלשות וקלות לפריצה? 
    האם אתה מודאג מכך שהעובדים שלך רושמים את הסיסמאות שלהם על פתקים?

 •  אימות דו-שלבי מגן מפני הדלפות מידע באמצעות הוספת שכבת אבטחה נוספת המשתמשת במשהו שהם מחזיקים )טלפון חכם( 

   יחד עם משהו שהם יודעים )הסיסמה שלהם(.

•  עלותן של דליפות מידע עלולות להסתכם במיליוני דולרים.

2. האם אתה מגן על רשתות ה-VPN שלך באמצעות פתרון אימות דו-שלבי או רב-שלבי? מהם הפתרונות בהם אתה
    משתמש כעת לאימות דו-שלבי?

3. האם אתה מנסה לעמוד בכללי תקן מסוימים?

ESA דורשים שימוש באימות רב-שלבי, כמו HIPPA-ו PCI תקני  •

למי מיועד אימות מאובטח?

• לכל חברה אשר נדרשת להשתמש באימות רב-שלבי כדי לעמוד בתקן )חברות בריאות ופיננסים(

< נכון להיום, תקן PCI דורש שכל חברה אשר סולקת כרטיסי אשראי של לקוחותיה בכל דרך שהיא, כל גישה אדמיניסטרטיבית לפרטי

   האשראי תעשה באמצעות אימות דו-שלבי )בעבר נדרשו לעשות כן רק בגישה מרחוק(.

• לחברות בכל גודל שהוא שיש ברשותן מידע פרטי שזקוק להגנה נוספת מפני הדלפות
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RSA SecurID
• רכיבים מרובים, מחיר סופי גבוה יותר

• גניבת רשומות Seed ב-2011

• ל- RSA SecurID יש TCO גבוה יותר

VASCO
• רכיבים מרובים, מחיר סופי גבוה יותר

Symbian או Palm אין תוכנות צד - לקוח עבור מכשירי •

Symantec Verisign
• לא מציע תוכנה לשרת מקומי

• נפרץ, קוד המקור של פתרונות האבטחה נגנב

Symbian או Palm אין תוכנות צד-לקוח עבור מכשירי •

ESA לעומת
• אריזה פשוטה, קלה לניהול, SKU יחיד

• אין צורך באחסון Seeds של הלקוחות

• ESA הוא בעל יחס עלות-תועלת גבוה, עם TCO נמוך

ESA לעומת
• אריזה פשוטה, קלה לניהול, SKU יחיד

• ניתן להשתמש בכל מכשיר נייד כצד-לקוח, תואם לכל טלפון 
J2ME -עם תמיכה ב  

ESA לעומת
• התקנה, הגדרה וניהול פשוטים

• אמינות של מעל ל-20 שנים 

• ניתן להשתמש בכל מכשיר נייד כצד-לקוח, תואם לכל טלפון 
J2ME -עם תמיכה ב  

הרשמה עצמית )חדש(
מנהלי ה-IT לא יצטרכו ליצור רשימה של מספרי הטלפון 

של המשתמשים ולשלוח להם מידע בנוגע להתקנת 

ESA. במקום זאת, כאשר המשתמשים יצטרכו לגשת 

למערכת שמוגנת על ידי ESA בפעם הראשונה, הם 

יוכלו לסרוק קוד QR באמצעות הטלפון שלהם כדי להתקין ולהגדיר 

.ESA את אפליקציית

תמיכה במפתחות FIDO )חדש(
המשתמשים יכולים לחבר התקן USB למחשבם במקום להשתמש 

בטלפון הנייד, מה שהופך את האימות לפשוט כמו פתיחת דלת.

תואם לתקן התעשייה
 תואם לתקן הרגולטורי במקומות בהם אימות רב-עוצמה נדרש 

או מומלץ.

Push אימות באמצעות הודעת
משתמשי אנדרואיד יכולים לאמת את עצמם באמצעות 

לחיצה בודדת על הטלפון או השעון החכם שלהם, ללא 

צורך בסיסמה חד-פעמית. זה מביא לחוויית משתמש טובה 

ומהירה יותר, משום שכל מה שהמשתמש נדרש לעשות 

זה להקיש על אישור או דחיה כדי לאמת את עצמו.

מניעת תרמית כופר
המערכת מאמתת את זהותם של המשתמשים המנסים לגשת 

 למידע; אפליקציות ניידות המוגנות באמצעות קוד אישי מונעות

את ניצולן למטרות כופר במקרה של אובדן או גניבת מכשיר.

עלות נמוכה
אין צורך בחומרה, שרת או מכשיר נוסף. הפתרון מסייע לכוח 

 העבודה הנייד ולחברות הנוקטות במדיניות BYOD. רכיב השרת הוא

 .Microsoft Management Console -פלאג - אין פשוט ל

מידע בנוגע למתחרים

מאפיינים ויתרונות עיקריים
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