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LastPass Identity levert intelligente beveiliging voor 
ieder toegangspunt.

Digitale bedrijfsbeveiliging is lastig in een 
IT-omgeving die altijd verbonden is, met mobiele 
apparaten overal. De bedreiging van cybercrime 
neemt toe, maar medewerkers blijven verwach-
ten dat technologie snel en handig werkt. Uw 
bedrijfssystemen omvatten meer apparaten, meer 
netwerken en zelfs meer gebruikers, binnen en 
buiten het kantoor. En goed, veilig toegangsbe-
heer voor al die verbindingen is ingewikkelder 
dan ooit. De toegenomen complexiteit in zake-
lijke ecosystemen zorgt voor extra hindernissen 
bij de beveiliging van de hele organisatie. En alles 
verandert continu.  

Geen wonder dat de IT-afdeling overweldigd 
raakt. Hoe kunt u de gebruikerstoegang en 
-verificatie zeker stellen op een automatische, 
veilige en betaalbare manier? Bedrijven hebben 
een oplossing nodig voor identiteitsbeheer die 
eenvoudig werkt, goed integreert met bestaande 
systemen en die de veiligheid verhoogt.

LastPass Identity levert eenvoudige controle 
en uniform inzicht in alle toegangspunten tot 
uw bedrijf, met intuïtieve toegang en meer-
voudige verificatie. En dat overal: toepassingen 
in de cloud, mobiele apps en zelfs verouderde 
programma's die alleen op locatie draaien. Met 
LastPass Identity krijgt de IT-afdeling controle 
en kunnen uw medewerkers met single sign-on, 
wachtwoordbeheer en adaptieve verificatie weer 
zonder frustraties bij de tools die ze nodig  
hebben voor hun werk.

 
 
 
 
 

Geconsolideerd beheer
Geef de IT-afdeling een volledig beeld van  
de activiteiten van eindgebruikers op mobiele 
apparaten vanuit een enkel gebruiksvriendelijk 
dashboard. Beheer onboarding en offboarding 
van gebruikers via uw directory, implementeer 
verificaties, gebruik monitoring en beveiligings-
meldingen waar u direct iets mee kunt, en stel 
een doordacht beveiligingsbeleid samen. Met 
LastPass Identity kan IT de juiste toegang geven 
aan de juiste mensen, op het juiste moment. 
Maak vervelende routinetaken verleden tijd en 
geef IT inzicht in de toegangsbeveiliging voor  
uw gehele organisatie.

Eenvoudig beheer voor IT
Het was nog nooit zo gemakkelijk om program-
ma's voor identiteits- en toegangsbeheer te 
implementeren. Maak gebruik van uw bestaande 
gebruikersdirectories voor eenvoudige onboarding 
en offboarding en groepsbeheer. Als dagelijks 
beheer minder tijd in beslag neemt, blijft er meer 
energie over voor IT-projecten met meer toege-
voegde waarde.

Aangepaste regelingen op detailniveau
Complete beveiliging hoeft niet complex te zijn. 
LastPass Identity biedt ruim 100 instelbare regels 
voor een beveiligingsbeleid op maat, om gebruikers 
te beheren op het niveau van de toepassing, indivi-
dueel, per groep of organisatieniveau. Zo kunt u de 
toegang en verificatievereisten precies aanpassen 
aan uw bedrijfsbehoeften. En u kunt ervoor zorgen 
dat het beleid consequent is voor single sign-on, 
wachtwoordbeheer en meervoudige verificatie.

Universeel toegangsbeheer
Met LastPass Identity hebben uw medewerkers 
veilig toegang tot alle tools die ze nodig hebben 
voor hun werk: toepassingen in de cloud, mobiele 
apps, aanmeldingsprocessen met invulformulieren 
en zelfs programma's die nog op locatie draaien. 
Met één enkel portaal krijgen uw medewerkers 
eenvoudig toegang tot alles wat ze nodig hebben 
voor hun dagelijkse werk.

Universeel wachtwoordbeheer

Alles-in-één toegangsbeheer

Kant-en-klare SSO

Meervoudige verificatie

Beveiliging op basis  
van zero knowledge
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Toegang zonder wachtwoorden
Wachtwoorden zijn een eindeloze bron  
van frustratie en risico. Met biometrics  
en adaptieve authenticatie kan LastPass  
Identity wachtwoorden overbodig maken, 
 zodat medewerkers makkelijker bij hun 
toepassingen komen en productiever  
kunnen werken.

Flexibele meervoudige verificatie
LastPass Identity biedt verschillende 
authenticatiemethoden die zich aanpassen  
aan specifieke gebruikersprofielen, met 
instelbare beleidsregels op het niveau van  
de gebruiker of groep. Zo kunt u iedere 
gebruiker in uw organisatie ondersteunen, 
zonder compromissen voor de veiligheid.

Minder risico's rondom digitale toegang
De gemiddelde medewerker deelt zes 
wachtwoorden met collega's. Het is dus 
essentieel dat het snel en flexibel mogelijk  
moet zijn om toegangsgegevens te delen.  
Van IT tot aan marketing: LastPass Identity 
maakt het voor iedere afdeling eenvoudig  
om verantwoording en beveiliging te  
garanderen als toegang wordt gedeeld.

Beveiliging op basis van zero knowledge
Als het gaat om beveiliging en privacy, kunt 
u geen compromissen sluiten. LastPass is 
ontworpen om gevoelige gegevens veilig te 
houden op basis van een zogeheten zero-
knowledge beveiligingsmodel. Biometrische 
gegevens en encryptiesleutels verlaten het 
apparaat van de gebruiker nooit. Persoonlijke 
gegevens blijven dus veilig en privé.

Dankzij de volgende functies krijgt uw IT-afdeling de controle terwijl uw medewerkers profiteren van meer gebruiksgemak:

Gecentraliseerd beheer Het dashboard voor de beheerder geeft de IT-afdeling een uniform en organisatiebreed  
overzicht van alle toegangspunten en levert gecentraliseerd beheer van gebruikers,  
beleidsregels, rapporten en nog veel meer.

Adaptieve meervoudige 
verificatie

Maak wachtwoorden overbodig en versterk tegelijkertijd de beveiliging, door biometrics  
te combineren met contextfactoren om de vereisten voor verificatie aan te passen aan  
verschillende situaties.

Single Sign-On Met de catalogus van ruim 1200 toepassingen met gebruiksklare integraties kan de IT-afdeling 
belangrijke bedrijfstools in een handig portaal toegankelijk maken voor uw werknemers.

Wachtwoordkluis Voor de toepassingen die niet centraal door uw IT worden geregeld, biedt LastPass Identity  
een wachtwoordkluis die bij alle online logins de aanmeldingsgegevens registreert, opslaat en 
vervolgens invult.

Integraties met gebruikers-
directories

Via AD, Azure AD, Okta, OneLogin of een eigen API kunt u onder andere nieuwe en vertrekkende 
gebruikers en gebruikersgroepen beheren.

Ruim 100 opties voor 
beveiligingsbeleid

Dwing best practices af en garandeer goed wachtwoordgedrag voor uw hele organisatie.

Gedetailleerde 
beveiligingsrapporten

Met geautomatiseerde, gedetailleerde rapporten kunt u acties koppelen aan gebruikers en  
de compliance voor uw bedrijf garanderen.

Veilig wachtwoorden delen Zorg dat teams op een veilige, flexibele manier toegang tot hun toepassingen kunnen delen,  
zonder in te leveren op de verantwoordelijkheid of veiligheid.

Ga naar www.lastpass.com/products/identity-as-a-solution 
voor meer informatie
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