
VEILIG INLOGGEN VANAF IEDERE MOBIELE WERKPLEK

ACCESS SECURITY

HET NIEUWE WERKEN

Mobiel werken en online toegang tot documenten worden steeds belangrijker. Dat moet dan wél veilig geregeld zijn. Een een-

voudige wachtwoordbescherming is niet meer voldoende, de gevaren van online werken via internet zijn groot. Wachtwoorden 

zijn tegenwoordig makkelijk te achterhalen of te stelen met eenvoudig verkrijgbare software. U wilt daarom een ICT-oplossing 

met optimale betrouwbaarheid en veiligheid. AENC biedt hoogwaardige beveiligingsoplossingen. Want wij begrijpen hoe be-

langrijk veiligheid en betrouwbaarheid is voor organisaties van nu.

DE VOORDELEN VAN ACCES SECURITY

WEET-, HEB- EN BEN-FACTOR

Er zijn drie manieren waarop authenticatie kan plaatsvinden: via iets wat de gebruiker weet, heeft 

of is. Een beveiligingscombinatie van minimaal twee van deze factoren wordt als sterk beschouwd. 

De meest gebruikte zijn de weet- en heb-factor. De weet-factor is meestal een wachtwoord. Door 

deze dynamisch te maken (One Time Password) nemen de veiligheidsrisico’s sterk af. De heb-fac-

tor is meestal een token. Iets wat in geval van verlies makkelijk uitgeschakeld en vervangen kan 

worden. De ben-factor bestaat uit biometrische data, zoals een vinger- of gezichtsafdruk of stem-

herkenning. Dit is meer geschikt voor identificatie dan voor authenticatie.

DIGIPASS VAN VASCO DATA SECURITY

Digipass is een perfecte oplossing om veiligheidsrisico’s van online applicaties aan te pakken. Deze 

authenticatiemethode wordt beschouwd als een van de meest effectieve verdedigingen tegen 

complexe cyberaanvallen. Digipass van VASCO Data Security voldoet aan de meeste recente 

regelgeving, zoals de FFIEC richtlijnen. Het biedt gebruikers veilige online toegang tot applicaties 

en documenten, door de authenticatie met een eenmalige unieke One Time Password code. Uw 

bedrijfssystemen zijn daarmee beschermd tegen ongeoorloofde toegang. En: de implementatie is 

ook nog eens heel eenvoudig. 

GEBRUIKSVRIENDELIJK 

Met Digipass kunt u vanaf iedere mobiele werkplek inloggen, veilig en beschermd. U logt in met 

uw gebruikersnaam en wachtwoord, en een unieke eenmalige code. Deze code ontvangt u op uw 

telefoon, via SMS of een fysieke token. Digipass is getest op een groot aantal toestellen van diver-

se fabrikanten en is compatibel met Android, Blackberry, iOS en Windows Mobile.

TWO-FACTOR AUTHENTICATIE

De Two-Factor Authenticatie is daarom een uitstekende toegangsbeveiligingsoplossing. Deze 

methode geeft een extra beveiliging tijdens het inlogproces. Voordat gebruikersnaam en wacht-

woord worden ingetypt, moet de gebruiker zich eerst authentiseren met een unieke passcode, 

aangevuld met een gegenereerd eenmalig wachtwoord (One Time Password). Door het gebruik 

van twee of meer factoren zijn uw IT-omgeving en applicaties een stuk beter beveiligd.

ACCESS SECURITY, EEN GREEP UIT DE MOGELIJKHEDEN

AENC. WE ALL NEED CONNECTION

- Waar ook ter wereld veilig inloggen

- Extra beveiliging dankzij Two-Factor Authenticatie

- Gebruikersvriendelijk

- Compatible met vrijwel alle devices


