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LastPass MFA is de intelligentere  
verificatiemethode

De verificatietechnologie ontwikkelt zich razend-
snel, zeker nu bedrijven steeds meer overstap-
pen naar cloud-centric werken en het bijna 
standaard wordt dat medewerkers ook hun eigen 
smartphones en tablets gebruiken voor het werk. 
Medewerkers begrijpen wel dat beveiliging nodig 
is, maar in de praktijk verwachten ze vooral dat 
technologie eenvoudig, handig en snel werkt. 
IT verliest het overzicht en krijgt er complexiteit 
voor terug. Het is dan ook een forse uitdaging 
om goede verificatie te beheren in een hybride 
omgeving, zonder eindgebruikers te frustreren.

Slechte wachtwoorden veroorzaken 81% van de 
gegevenslekken. U kunt dus niet alleen op wacht-
woorden vertrouwen om uw bedrijf te beveiligen. 
Hoe kunt u garanderen dat essentiële informatie 
veilig is, zonder drempels op te werpen voor uw 
medewerkers? Tweeledige verificatie (2FA) is een 
goed begin. Maar het schiet tekort als flexibiliteit 
nodig is, bijvoorbeeld wanneer gebruikers zich 
verschillend gedragen, privé-apparaten inbrengen 
en andere toegangsrechten en rollen hebben.

LastPass MFA beschermt uw bedrijf met de 
modernste technologie, terwijl het aanmeldings-
processen vereenvoudigt voor uw medewerkers. 
LastPass MFA biedt meer dan standaard 2FA, 
zodat de juiste gebruikers op het juiste moment 
bij de juiste gegevens kunnen, zonder extra 
drempels. LastPass MFA werkt met een unieke 
ingebouwde beveiliging die ervoor zorgt dat bio-
metrische gegevens privé en veilig blijven, terwijl 
er menselijke en verborgen 'factoren' worden 
gebruikt om de identiteit van gebruikers te be-
vestigen en verifiëren. LastPass MFA levert een 
intuïtieve multifactor-ervaring, die beheerders 
probleemloos kunnen uitrollen en die medewer-
kers gemakkelijk kunnen gebruiken.

Adaptieve verificatie die zich aanpast  
aan de gebruikers
Door biometrics te combineren met informatie 
over de context bewijst LastPass MFA de 
identiteit van een gebruiker met een combinatie 
van factoren, zonder dat de aanmelding hierdoor 
ingewikkelder wordt. Gebruikers kunnen hun 
identiteit bevestigen met een menselijke factor 
als hun gezicht, vingerafdruk-ID, stem of iris. 
Hun smartphone of tablet ondersteunt hun 
ID op de achtergrond met verborgen factoren, 
zoals de locatie of het IP-adres. Het resultaat: 
een veilige aanmelding zonder wachtwoord. 

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

Eenvoudige implementatie voor IT-teams
Voor IT-teams is LastPass MFA snel en 
eenvoudig uit te rollen, omdat er geen extra 
training of consultancy vereist is. Beveiliging met 
LastPass MFA werkt snel en bespaart tijd en 
energie, omdat het resetten van wachtwoorden 
en oplossen van toegangsproblemen wegvalt.

Eenvoudige  
implementatie & beheer

Beveiligingsmodel op basis  
van zero knowledge

Uitgebreide beveiligingsopties 

Adaptieve authenticatie
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Soepele gebruikerservaring
Extra beveiliging mag de productiviteit van uw 
werknemers niet in de weg staan. LastPass MFA 
beveiligt ieder toegangspunt – inclusief oudere 
systemen, mobiele apps, cloud-toepassingen en 
programma's op locatie. LastPass MFA verifieert 
zonder problemen de identiteit van gebruikers 
op al hun apparaten, waarbij de IT-afdeling kan 
kiezen welke authenticatiemethoden kunnen 
worden toegepast. Van SMS tot pushbericht, tot 
een methode die zich aanpast aan de situatie: 
ultieme flexibiliteit en ondersteuning voor alle 
gevallen in uw zakelijke praktijk. 

Gecentraliseerd beheer op detailniveau
Bescherm uw bedrijf met een uitgebreide set 
van beleidsregels om gebruikers te beheren 
op individueel niveau of per groep of organi-
satieniveau. Stel gedetailleerd beleid samen en 
bepaal bijvoorbeeld dat een toepassing alleen 
mag worden gebruikt op bepaalde tijden of 
vanaf bepaalde locaties. Alles wordt aangestuurd 
vanuit één centraal, gemakkelijk te gebruiken 
dashboard voor de beheerder.

Gebruiksklare integraties
Automatiseer de beschikbaarstelling aan 
gebruikers via een directory-integratie, 
bijvoorbeeld met Active Directory, Azure AD, 
Okta en OneLogin. LastPass MFA is eenvoudig 
te configureren en vraagt weinig dagelijks 
onderhoud, dus het kan makkelijk meegroeien 
met uw bedrijf.

Alles-in-één verificatiepakket
LastPass MFA ondersteunt toepassingen in de 
cloud, op mobiele apparaten en lokaal. Zo kunt  
u de verificatie voor iedere belangrijke toepas-
sing centraal regelen vanuit één interface. IT-
teams kunnen met één platform alle verificatie-
processen organisatiebreed beheren, met inzicht 
in iedere aanmelding.

Beveiliging door het ontwerp
LastPass MFA is erop gebouwd om gegevens 
privé en veilig te houden. Biometrische gege-
vens worden op apparaatniveau versleuteld en 
verlaten nooit het apparaat. Ze worden nooit 
opgeslagen op een centrale locatie, zodat  
ze niet vatbaar zijn voor server-aanvallen.

Ga naar www.lastpass.com/multifactor-authentication 
voor meer informatie
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