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Säker inloggning och single sign-on
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PhenixID Authentication Services (PAS) gör det möjligt för organisationer att 
implementera stark autentisering, enkel inloggning för webb- och mobilapplikationer 
oavsett var användaren befinner sig eller vilken enhet de använder.
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One Touch levererar tvåfaktors push notifiering till din telefon för 
snabb och säker access. Använd One Touch för att godkänna/
neka begäran för autentisering samt digital signering. Skydda den 
certifikatbaserad profilen genom att använda pin-kod eller inbyggd 
biometri. Självserviceportal ingår för snabb och enkel aktivering av 
One Touch.

Med MyApps kan användare enkelt komma åt 
sina applikation både genom säker inloggning 
och single sign-on. Applikationerna kommer 
att göras tillgängliga baserat på olika kriterier 
för användaren, t.ex. gruppmedlemskap, 
specifikt attribut, IP/geo-taggar. Med step-up 
authentication kan användaren uppmanas 
att ytterligare bevisa sin autenticitet när de till 
exempel får tillgång till högrisksresurser.
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Vi på PhenixID är kundnära och fokuserar på förståelse av era utmaningar. Genom våra kunders 
delaktighet kan vi genom flexibilitet leverera lösningar som är både konkreta och effektiva.

Vi levererar säkerhet genom identitet på en solid plattform som kan hantera den konstanta 
förändring som våra kunder upplever. Med vår långa erfarenhet kan vi tryggt leverera värde både 
på kort och lång sikt.
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Vi på PhenixID är passionerade kring att hjälpa organisationer med att känna tillit till oss 
och till deras digitala identiteter. Vi värdesätter integritet och expertis genom att vara 
ärliga mot våra kunder och leverera kvalitet och trygghet. 

Multi-factor authentication
Välj mellan flera olika autentiseringsmetoder och 
ge enkel och säker åtkomst när användare loggar 
in lokalt eller i molnet. Lösningen innehåller även en 
självregistreringsportal för snabb aktivering.

Single Sign-On
PAS stödjer protokoll, såsom SAML 2.0, OAuth, OpenID 
Connect och ADFS 2019, för att smidigt integrera olika 
typer av applikationer för att åstadkomma SSO. Lösnin-
gen innehåller även olika scenarier för ID-mappning. 

Onboarding
Med PAS kommer onboarding processen att vara 
både säker och enkel med självbetjäningsportal eller 
delegerad administration med säkert verifierade 
identiteter.

Verify User
Verifiera användare lägger till ett extra 
säkerhetslager så att personal på servicedesk kan 
ha en större tillit till att de pratar telefon med rätt 
användare.

Integrate your world
Genom att integrera både dina befintliga 
tjänster och applikationer tillsammans 
med dina befintliga autentiseringsmetoder 
fungerar PAS som det centrala navet för säker 
identitetsverifiering för hela din organisation.

Infrastructure as code (IaC)
Managera PAS med hjälp av konfigurationsfiler och 
därigenom snabbt kunna spinna upp nya instanser 
med exakt samma konfiguration i din IT-infrastruktur. 
Med IaC-stöd kan du enkelt flytta PAS installationer 
mellan test- och produktionsmiljö.

Infrastructure as code
Kan scriptas via API

Multi-tenant. Kan styras
genom orkestrering.

Plattform optimerad för 
flexibla integrationer

Säker registrering av
digitala identiteter

Kombinera flera olika
MFA-metoder parallellt

Användarvänlig säker 
inloggning Single Sign-On till

dina applikationer

Verifiera användare
för servicedesk
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