Extra veiligheid: Two-Factor Authentication
2FA in het kort:








Extra bescherming tijdens het
inloggen op een van uw accounts
Maak onderscheid tussen zakelijke en
persoonlijke apparaten
Beperk gegevenstoegang tot alleen
bedrijfsapparaten
Beperk externe toegang tot specifieke
applicaties zonder het netwerk bloot
te stellen
Gratis te downloaden app
€ 49,- per maand voor portaal beheer
€ 3.- per gebruiker per maand

Wij zijn er ook voor:











Managed Services
Systeem- en netwerkbeheer
Virtualisatie
Cloud Computing
Office 365
Zakelijke telefonie
Internet
Managed Print Services
Consultancy, advies en 2nd opinion
Levering van hardware, software en
licenties

In de strijd tegen hackers en de praktijk waarbij steeds vaker
gebruikersnamen met bijbehorende wachtwoorden worden gestolen,
adviseren wij onze klanten om daar waar mogelijk gebruik te maken van
Two Factor Authentication (2FA).
2FA is een authenticatiemethode waarbij u twee stappen succesvol moet
doorlopen om toegang te krijgen tot een account. Het is met andere
woorden een oplossing om toegang tot uw netwerk, uw websites, webmail
of andere accounts een extra beschermlaag te geven.
Hoe werkt het ?
Two-factor Authentication voegt dus een tweede beveiligingslaag toe aan
uw online accounts. Na het invoeren van uw gebruikersnaam en
wachtwoord ontvangt u het verzoek om een verificatiecode in te voeren.
Deze code kunt u op verschillende manieren ontvangen, bijvoorbeeld via
SMS of via een speciale app op uw smartphone. Wanneer u gebruik maakt
van de app krijgt u een pushbericht en hoeft u alleen maar op OK te
drukken.

Wilt u geen mobiele telefoon gebruiken? U kunt ook hardware token
gebruiken of een vaste lijn of tablet. Met onze 2FA dienst kunt u meerdere
apparaten aan uw account koppelen. Indien gewenst kunt u specifieke
locaties opgeven waarbij 2FA niet vereist is, zoals bijvoorbeeld op uw
kantoor.
Waarom heb ik dit nodig ?
Wachtwoorden kunnen gestolen, geraden of gehackt worden. U weet
misschien niet eens dat iemand toegang heeft tot uw accounts. Met 2FA
blijven uw accounts veilig, zelfs als iemand toegang heeft tot uw
wachtwoord. Met de pushfunctie op uw telefoon wordt u direct
gewaarschuwd wanneer iemand probeert in te loggen op uw account.

Morgen aan de slag? Bel dan vandaag: 020 – 42 33 288

