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ESET Secure Authentication  

poskytuje natívnu podporu pre rôzne 

webové aplikácie a systémy 

vzdialeného prístupu spoločnosti 

Microsoft. Na integráciu s vlastnými 

systémami poskytuje širokú škálu 

možností rozšírenia umožňujúcich 

pridať dvojfaktorovú autentifikáciu 

(2FA) do takmer každého systému, 

v ktorom sa autentifikácia vyžaduje.

Výhody SDK
• Špičková autentifikácia pre širokú škálu vlastných 

aplikácií, ako napríklad intranetov, webových 

portálov a podobne

• Jednoduchá integrácia do vášho zdrojového kódu

• Úplná kontrola nad údajmi, žiadne cloudové 

úložisko údajov

• Dostupná v jazykoch .NET, PHP a Java

Prehľad

ESET Secure Authentication SDK poskytuje auten-

tifikáciu aj rôzne funkcie spojené s autentifikáciou 

používateľov. SDK sa integruje aj do vlastných ap-

likácií s možnosťou využitia rôznych už existujúcich 

databáz. Existujú tak iba minimálne obmedzenia, 

ktoré umožňujú systémovým architektom pridať 

2FA do takmer každého systému.

Pridanie 2FA pomocou SDK
ESET Secure Authentication SDK poskytuje plnú 

funkčnosť, ktorá umožňuje integrovať do vášho 

vlastného systému všetky aspekty 2FA. To zahŕňa 

autentifikáciu, logovanie, auditovanie a používanie 

vlastnej SMS brány.

SDK je dostupná v jazykoch .NET, PHP, Java a jej 

funkčnosť je vo všetkých jazykoch rovnaká. 

V každom jazyku sa SDK dodáva s týmito súčasťami:

• Knižnica na strane klienta (zdrojový kód)

• Príručka pre vývojárov v danom jazyku

• Príručka na nasadenie SDK

• Príklady použitia zdrojového kódu vo všetkých 

jazykoch

Pred integráciou ESET Secure 
Authentication SDK

Po integrácii ESET Secure 
Authentication SDK
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