PRODUCTOVERZICHT: FEDERATIEVE AANMELDING

Maak het leven van uw
medewerkers makkelijker
met federatieve
aanmelding

Gebruik de federatieve aanmelding in de cloud van LastPass en geef uw medewerkers waar
ze om vragen: gestroomlijnde toegang tot hun werk. Medewerkers kunnen zich aanmelden
bij LastPass met het wachtwoord van hun identiteitsprovider: Microsoft Active Directory
Federated Services (ADFS), Microsoft Azure Active Directory, Okta, Google Workspace
(voorheen G Suite), PingOne, PingFederate, of OneLogin. LastPass verbetert de digitale
beveiliging van uw bedrijf en biedt uw medewerkers een handige manier om zonder
wachtwoorden bij hun toepassingen te komen.

Geen wachtwoord
meer nodig

Beveiligingsmodel
op basis van zero
knowledge

Geautomatiseerd inrichten en intrekken
van accounts
Geef nieuwe medewerkers eenvoudig een
LastPass-account, zonder dat er een afzonderlijk wachtwoord nodig is om het account
aan te maken. Met federatieve aanmelding
kunnen medewerkers zich registreren en
aanmelden bij LastPass. Hun account wordt
automatisch verstrekt via hun identiteitsprovider. Zo kunnen nieuwe medewerkers
sneller aan de slag, en nemen vertrekkende
medewerkers geen gegevens mee.
Betere aanname door al uw medewerkers
Doordat medewerkers zich niet meer hoeven
te registreren en geen extra wachtwoord meer
nodig hebben, krijgen ze direct en eenvoudig

Meer informatie

toegang tot alle beveiligde accounts die ze voor
hun werk nodig hebben. Wachtwoordfrustraties
zijn verleden tijd. Uw bedrijf profiteert met
federatieve aanmelding van een betere
aanname van LastPass op de werkvloer. Zo
behaalt u uw beveiligingsdoelen sneller.
Eigen beveiligingsarchitectuur
LastPass gebruikt een eigen, bijzonder veilige
methode voor de distributie, opslag en koppeling van alle sleutels. Wachtwoorden van
identiteitsproviders worden nooit gedeeld
met LastPass zelf en worden te allen tijde
beschermd tegen hackers en andere kwaadwillenden. Daarnaast hanteert LastPass en
infrastructuur met zero knowledge voor het
gehele proces van encryptie en verificatie.

Start vandaag nog een gratis proefperiode van LastPass Business.
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Eenvoudigere
onboarding

Opslag en encryptie
met meerdere sleutels

