
WELKE RISICO’S VERKLEIN JE DOOR GEBRUIK TE MAKEN VAN MULTIFACTORAUTHENTICATIE?
Tijdens een gemiddelde werkdag loggen medewerkers tientallen keren in op een zakelijk account. Denk hierbij 

aan verbinden met het bedrijfssysteem bij het thuiswerken, het online boekhoud- en CRM-programma, maar 

ook de backend van de bedrijfswebsite of het bestelportaal van een leverancier. Allemaal locaties waar 

gegevens staan die absoluut niet met onbevoegden wilt delen. 

Toch zijn de inloggegevens voor deze systemen vaak gemakkelijk te raden of kraken, of worden dezelfde 

wachtwoorden voor meerdere accounts gebruikt en onderling gedeeld. Het gebruik van zwakke wachtwoorden 

is dan ook één van de meest voorkomende oorzaken van datalekken. 

Multifactorauthenticatie (MFA) voegt extra beveiligingslagen toe aan het inlogproces om de identiteit van de 

gebruiker te bevestigen. Naast “iets wat de gebruiker weet” (de gebruikersnaam en het wachtwoord), is als 

tweede factor “iets wat de gebruiker heeft” (vaak een mobiele telefoon) nodig. Dit zorgt ervoor dat 

kwaadwillende over onvoldoende informatie beschikken om toegang tot systemen en data te verkrijgen. Zelfs 

wanneer zij de gebruikersnaam en het wachtwoord weten.

WAT IS MANAGED AUTHENTICATION?
De Multifactorauthenticatie-oplossing van Managed Authentication, biedt door middel van een eenmalig 

wachtwoord een extra authenticatie laag bij het inloggen op systemen waar gevoelige data wordt verwerkt.

WAAROM MANAGED AUTHENTICATION?
Met Managed Authentication voorkom je ongeautoriseerde toegang tot bedrijfssystemen en datalekken als 

gevolg van zwakke of gestolen wachtwoorden.
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WAT ZIJN DE VOORDELEN VAN MANAGED IT SECURE AUTHENTICATION?

Gemakkelijk veilig inloggen

Met Managed IT Secure Authentication zorgt u ervoor dat uw medewerkers veiliger 
kunnen inloggen. Na het inloggen met een gebruikersnaam en wachtwoord ontvangt 
een gebruiker een eenmalige code of pushmelding op zijn/haar smartphone. Na 
bevestiging van de melding of het invullen van de code heeft de gebruiker pas toegang 
tot het account waar op ingelogd wordt.

Extra beveiliging voor bedrijfssystemen waar 
gevoelige informatie op staat

Geschikt voor alle iOS- en Android-smartphones

Snel en eenvoudig uit te rollen in elke organisatie

Centraal beheerportaal waar ook rapportages in 
kunnen worden gegenereerd

Veiliger inloggen zonder dat het veel extra tijd kost

De voordelen van Managed IT Secure Authentication


