OVERZICHT VAN DE OPLOSSING

Overzicht van integraties
met LastPass Business
Vereenvoudig de implementatie van LastPass
door het te integreren met uw huidige
infrastructuur.

Overzicht
Wanneer IT-oplossingen samenwerken, werken ze beter. Met LastPass kunt u uw bestaande
IT-infrastructuur gebruiken voor een snelle en gemakkelijke implementatie, zodat u onmiddellijk
controle krijgt over alle toegangspunten in uw bedrijf. Van geautomatiseerde toevoeging van
nieuwe medewerkers vanuit uw identiteitsprovider naar LastPass, tot en met gedetailleerd beveiligingsbeleid: met LastPass kunt u wachtwoordbeheer niet alleen gemakkelijk configureren,
maar ook moeiteloos onderhouden wanneer uw bedrijf zich verder ontwikkelt en groeit. U hebt
geen extra tools of diensten nodig.
Directory-integraties
LastPass Business biedt integraties met de
meeste bekende directories voor een effectief
introductieproces, efficiënt dagelijks beheer
en verstrekking en intrekking van accounts in
realtime. IT kan de toegang tot de kluis van
iedere gebruiker automatiseren – en daarmee
alle wachtwoorden en apps controleren die
hiermee beheerd worden.
Integratie van beveiligingsinformatie en
gebeurtenissenbeheer (SIEM: Security
Information and Event Management)
LastPass Business voorziet in integraties
van SIEM-oplossingen, zodat gegevens
kunnen worden omgezet in inzichten.
SIEM-oplossingen zorgen voor volledige
zichtbaarheid op het netwerk van uw bedrijf,
en bieden geavanceerde rapportage- en
waarschuwingsmogelijkheden. LastPass
Business kan op dit moment geïntegreerd
worden met Splunk en Azure Sentinel, en
er zullen er snel nog meer volgen.
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Federatieve aanmelding
LastPass Business biedt federatieve aanmelding met Microsoft Active Directory
Federated Services (ADFS), Azure Active
Directory, Okta, Google Workspace, PingOne,
OneLogin en PingFederate aan. Met federatieve aanmelding kunnen bedrijven hun
identiteitsprovider gebruiken zodat medewerkers geen extra wachtwoord nodig hebben om hun LastPass-kluis te openen. Één
wachtwoord blijft dus voldoende voor al hun
toepassingen: dat van hun identiteitsprovider.
Het eigen encryptieproces van LastPass met
meerdere sleutels en het beveiligingsmodel
op basis van zero knowledge versterken uw
bedrijfsbeveiliging, zonder dat eindgebruikers
hiervoor iets hoeven te doen.
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LastPass ondersteunt onder andere de volgende integraties:1

Single Sign-On
Dankzij single sign-on (SSO) hoeven uw gebruikers zich maar één keer aan te melden, zodat ze toegang tot hun apps
krijgen zonder nog meer wachtwoorden in te hoeven voeren. Hierdoor verlopen de aanmeldingsprocedures veel gemakkelijker en neemt de productiviteit toe. LastPass Business heeft een ingebouwd SSO-portaal met meer dan 1200 vooraf
geïntegreerde applicaties, zodat uw gebruikers snel aan de slag kunnen. SSO-integratie is beschikbaar voor een groot
aantal applicaties, waaronder:
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Meer informatie over LastPass Business.
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1. Integraties met klant-API beschikbaar.

