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Verisec sluter avtal med engelska Kent
Engelska Kent driftsätter nu en Freja-lösning för att kunna hantera stark
autentisering för interna och externa användare. Freja tillhandahålls i Kent
som en tjänst genom den globala IT-leverantören Unisys.
Kent blir nu nästa engelska kund att använda Verisecs autentiseringsserver
Freja för att stärka inloggningskyddet i sin verksamhet. Tjänsten
tillhandahålls och driftas av IT-leverantören Unisys.
- Kent är ett stort område med flera kommuner som samarbetar vad gäller
införande och drift av IT-tjänster, däribland säkerhet, säger Johan Henrikson,
vd på Verisec AB.
Freja
Freja är en autentiseringsserver som används för att stärka
identitetskontrollen vid inloggning till olika nätverk och system. Genom att
basera Freja på öppna standarder (OATH) kan stark autentisering erbjudas till
konkurrenskraftiga priser med bibehållen hög säkerhet. Den öppna
standarden ger också kunderna frihet att välja mellan en mängd olika enheter
(allt från mobiltelefoner till traditionella lösenordsdosor).
Freja bygger på s.k. ”tvåfaktorsautentisering” (2FA), vilket syftar på ett system
där två faktorer, exempelvis lösenordsdosa + pinkod, tillsammans används för
att stärka ett identitetsbevis. Stark autentisering med hjälp av två faktorer är
en teknik som används av internetbanker, företag och regeringar över hela
världen.
Ladda ner PDF om Freja
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Om Verisec
Verisec AB är ett internationellt IT-säkerhetsföretag som med innovativ
teknik levererar säkerhetslösningar till banker, offentlig sektor och större
organisationer. Med en kombination av produkter och tjänster erbjuder
Verisec helhetslösningar för att säkra digitala identiteter och minska
hotbilden i den digitala världen.
Verisec etablerades 2002 och är ett svenskt privatägt aktiebolag med säte i
Stockholm och kontor i Sverige och England. Företaget har levererat
produkter till över 6 miljoner användare i hela världen.
Läs mer på www.verisec.com
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