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Veilig online inloggen op elk device

/
Multi-Factor
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Authentication
Multi-Factor Authentication (MFA) is een extra beveiligd inlogproces
voor bedrijven die online werken. MFA maakt gebruik van een code die
naar de smartphone van de gebruiker wordt gestuurd. Misbruik van
wachtwoorden en online accounts is daarmee zo goed als onmogelijk.
Multi-Factor Authentication is een aanvulling op
Hosted Desktop, het TinkConnect IT-platform
voor online werken. Met Hosted Desktop
hebben uw medewerkers vanaf iedere werkplek
met internetverbinding toegang tot al hun
documenten, programma’s en bedrijfsapplicaties.
Multi-Factor Authentication voorziet het inlogproces van een extra beveiligingslaag. Hierdoor
zijn uw bedrijfsgegevens beter beschermd.
Zonder autorisatie krijgt niemand toegang tot
uw online werkomgeving.

Dat biedt veel voordelen: dankzij een betere
bereikbaarheid kunnen klanten bijvoorbeeld
sneller worden geholpen.
Een nadeel is dat niet alle devices even goed zijn
beveiligd. Mensen maken fouten bij het bewaren
van wachtwoorden of verliezen hun notebook.
MFA ondervangt dit door naast het wachtwoord
dat nodig is om in te loggen om een tweede
verificatie te vragen.

Multi-Factor Authentication van TinkConnect
is een betrouwbare en schaalbare oplossing
Waarom MFA van TinkConnect
die het gebruik van de online omgeving van uw
Werknemers zijn steeds beter connected met
werknemers beter beveiligt. Inloggen met MFA
devices zoals smartphones, tablets, laptops
is snel en gebruiksvriendelijk. De MFA-app van
en PC’s. Hierdoor kunnen werknemers hun
TinkConnect is geschikt voor Android, IOS en
accounts en applicaties altijd en overal bereiken. Windows smartphones.

De voordelen van MFA
■■ Gebruiksvriendelijk Multi-Factor Authentication is gebruiksvriendelijk en het systeem is
eenvoudig op te zetten. De extra bescherming van MFA zorgt er voor dat gebruikers met al hun
devices verantwoord online kunnen werken.
■■ Schaalbaar Multi-Factor Authentication maakt gebruik van de cloud door uw on-site administrator te combineren met een custom app. MFA is ook geschikt voor high-volume en bedrijfskritische toepassingen.
■■ Altijd beschermd Multi-Factor Authentication is een authenticatiemethode die uitgaat van de
strengste industrie-standaard.
■■ Betrouwbaar Multi-Factor Authentication van TinkConnect garandeert een beschikbaarheid
van 99,9 %. MFA is alleen niet beschikbaar als het onmogelijk is om authenticatie-verzoeken te
ontvangen of te verwerken.
Hoe werkt Multi-Factor Authentication
Multi-Factor Authentication is een getrapt inlogproces dat gebruik maakt van een app op uw
smartphone. Om te kunnen inloggen hebben medewerkers naast hun wachtwoord ook een extra
inlogcode nodig. Deze code wordt naar de smartphone van de gebruiker gestuurd. Alleen met de
combinatie van wachtwoord én code kan worden ingelogd.
Het is bijzonder lastig om dit uit meerdere lagen bestaande authenticatieproces te omzeilen. Zelfs
als een hacker een wachtwoord weet te achterhalen, kan hij zonder toegang tot de smartphone
van een medewerker niet inloggen. Als een medewerker zijn smartphone verliest, kan niemand
die gebruiken om in te loggen zonder ook het persoonlijke wachtwoord te weten.

Bel TinkConnect!
Wilt u weten wat TinkConnect voor veilig beheer van uw werkplek
kan doen? Wij maken graag een afspraak om kennis te maken en
onze MFA oplossing toe te lichten.
Bel TinkConnect op +31 20 7508359 voor een afspraak.
Of stuur een e-mail naar info@tinkconnect.com en stel ons uw vraag.

Over TinkConnect
Wij zijn er voor ondernemers
Bij TinkConnect draait het om ondernemen.
We zijn een toegewijde IT-partner voor
Nederlandse bedrijven. Klein of groot, wij
zorgen er voor dat ondernemers kunnen
werken en groeien zonder zich zorgen te
maken over hun digitale back office.
IT-oplossingen
Ons dienstenpakket bestaat uit diensten voor
online werken, databasebeheer, website- en
applicatiehosting en ontwikkeling. Daarnaast
helpen we bedrijven de overstap te maken
naar de cloud. Zo versnelt u de digitalisering
van uw bedrijf.
Persoonlijke support
Hoe goed een IT-omgeving ook is: ieder
bedrijf heeft behoefte aan persoonlijke
ondersteuning. Zowel op serverplatform- als
applicatiegebied. Wij geloven in een persoon-

lijke aanpak: onze support desk weet precies
welke applicaties onze klanten gebruiken en
hoe hun IT-omgeving is opgebouwd.
Security first
TinkConnect heeft een uitgesproken focus
op security. Onze MFA oplossing is daar een
voorbeeld van. Ook met andere diensten
zoals Managed Desktop en DNS-based
malware filters verbeteren we de informatiebeveiliging van onze klanten.
Onze reguliere back-up staat in ISO-gecertificeerde Nederlandse datacenters en
is redundant uitgevoerd. Daarnaast biedt
TinkConnect de mogelijkheid van een offline
Tape back-up. Welke oplossing u ook kiest,
TinkConnect zorgt voor een uitstekend beveiligde IT-omgeving.
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ISO certificering

27001

:

TinkConnect is een van de weinige Nederlandse IT-bedrijven met een ISO 27001
certificering. Sinds 2010 verzorgt Ernst & Young onze jaarlijkse audit. Dat betekent
dat onze klanten kunnen rekenen op transparante processen en uitstekende
informatiebeveiliging.
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