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RENDSZERJELLEMZŐK
A PassMan biztonságosan tárolja az üzleti titkokat védő jelszavakat,
és átláthatóvá teszi, hogy ki fér hozzá a kritikus rendszerekhez.

BIZTONSÁG
Funkció

Miért jó?

Közvetlen csatlakozás /
1-Click Connection

Az eljárással lehetőség nyílik arra, hogy a felhasználó anélkül kapcsolódjon jelszóval védett
távoli célrendszerekhez vagy webes felületekhez, hogy ismerné a ﬁókok belépési azonosítóit.

AES 256 titkosítás

Ha jelszavaid titkosítás nélküli megosztott dokumentumokban tárolod, külső támadások
könnyű célpontjává válsz.

Kétfaktoros hitelesítés

A kétfaktoros hitelesítés egy extra lépéssel növeli a biztonságot.

Szerepkör-alapú hozzáférés kezelés

A személyre szabott jogosultságok miatt mindenki csak a saját munkájához szükséges
jelszavakhoz fér hozzá.

Könyvtár struktúra

A cégnek legjobb rendező elv szerint csoportosíthatod a felhasználókat, vállalati
egységeket, célrendszereket.

Jelszó-irányelv

Senkinek sem kell törnie a fejét többé új jelszavak kitalálásán, mert a jelszavak generálása
egyéni jelszóirányelv szerint történik.

E-mail értesítés

A jelszó lejárata előtt értesítést küld a rendszer, így tudni fogod, hogy a program mikor
cseréli őket automatikusan.

3-tagú klaszter

Kettős hiba esetén is biztosítja a folyamatos működést.

Exkluzív check-out

Megadott időkereten belül biztosítja a megosztott ﬁókokhoz való kizárólagos
hozzáférést.

AUTOMATIZÁCIÓ
Funkció

Miért jó?

Jelszócsere szervizgépeken

A távoli Windows szervizgépeken nem csak a belépési azonosító frissül automatikusan,
hanem a háttérben futó speciális folyamatok jelszavai is.

Automatikus jelszócsere

A jelszavak rendszeres cseréje biztonsági okokból szükséges. A PassMan automatikus
megoldást jelent.

Riportok

Azonnali válaszok a legfontosabb kérdésekre.

Tevékenységnapló

A felhasználói aktivitások automatikus rögzítésével minden tevékenység visszakövethető.

GYORS ÜZEMBE HELYEZÉS
Funkció

Miért jó?

AD integráció

A felhasználókat nem kell regisztrálni a rendszerbe, mely a GDPR-megfelelést támogatva
nem tárol személyes adatokat.

Jelszó-import

Korábban használt jelszavak gyorsan behúzhatók a rendszerbe.

Felderítés

Időrabló kézi bevitel helyett a PassMan felderíti, majd importálja a célrendszereken lévő
felhasználói ﬁókokat. A funkcióval mellékesen az inaktív ﬁókok és felfedezhetők, így
jogosultságaik megszüntethetők.

KOMPATIBILITÁS
Célrendszerek: Cisco, Unix/Linux; MacOS; Oracle/Solaris; Windows
Webtargetek: Facebook, LinkedIn, Google, simpTASK, Zenployd és Atlassian termékek (pl Jira) felhasználói ﬁókjai
Böngészők: Chrome, Firefox
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