TELIA SECURE REMOTE USER
SÄKER FJÄRRÅTKOMST TILL FÖRETAGSNÄTET

Det digitala kontoret medför att de anställda inte längre måste befinna sig på
arbetsplatsen. Många vill också gärna använda sig av egna surfplattor,
smartphones och bärbara datorer i arbetet. Denna förändring bidrar till ökad
produktivitet men förutsätter att man komma åt företagets interna IT-resurser vilket
skapar en rad säkerhetsrelaterade problem. Telia Secure Remote User ger mobila
användare och externa kontaktpersoner en säker fjärranslutning till företagets ITresurser.
Skapar nytta rakt genom hela organisationen
Att skapa säkra distansarbetsplatser har visat sig gynna
produktiviteten i en rad branscher. Även mobil personal,
exempelvis fältsäljare, servicetekniker, fordonsförare och
konsulter, kan utföra sina arbetsuppgifter snabbare och
bättre när de når företagets centrala IT-stöd var de än
befinner sig.
Att ge leverantörer eller återförsäljare tillgång till viktiga
verksamhetssystem ger nyttoeffekter såsom ökad
produktivitet, högre servicegrad och sänkta kostnader.
Hög säkerhet för mobila arbetare
Telia Secure Remote User ger användaren samma
upplevelse som på kontoret och tjänsten erbjuder
säkerhetsfunktioner på tre nivåer: terminalen,
användaren och innehållet.

Ni bestämmer hur många samtidiga användare som ska
komma åt era IT-resurser och väljer lämpligast
användarautentisering. Med Telias hjälp skapar ni en
trygg plattform för ökad mobilitet som stärker företagets
konkurrenskraft.
I tjänsten ingår autentisering genom användarnamn och
fasta lösenord.
En lösning som passar er
Tjänsten kan realiseras på två sätt, antingen i en virtuell
klustrad miljö där tillgänglighet, strömförsörjning osv är
säkrad i Telias Datacenter. Alternativt egen hårdvara och
redundans som tillval, med placering hos Telia eller kund.
Telias service desk, övervakning och drift samt
webbportal med översikt av regelverk ingår givetvis i
grundtjänsten.

TELIA SECURE REMOTE USER
BRA ATT VETA

TILLVAL

Åtkomst

Autentisering

Webb: Via en webbläsare når användaren enkelt
tilldelade resurser på ert nätverk som t.ex. delade
mappar och serverbaserade tjänster.

SMS-autentisering via mobiltelefon, mjuka certifikat
eller integrering med Active Directory.

Klientkontroll
VPN-klient: Ger användaren samma
användarupplevelse som vid arbetsplatsen fast med
eventuella begränsningar i åtkomst som företaget
själva definierar.
Säker virtuell dator: En funktion som möjliggör
uppkoppling till intranätet från en öppen, osäker
dator, exempelvis på ett internetcafé eller i hemmet.

Användarhantering
Telias användardatabas: Er administratör styr
användarnamn, lösenord, resurser på nätverket och
autentisering via användarprofiler som hanteras i
webbverktyget Secure Manager.
Egen användardatabas: I detta fall tar du själv
ansvar för underhållet av användardatabasen,
medan Telia ansvarar för VPN-servern. Er
administratör hanterar användare och
behörigheter med egna verktyg.

När sessionen upprättas kontrollerar tjänsten
följande säkerhetsrelaterade egenskaper hos
fjärranvändarens dator:
– inställningar i den personliga brandväggen
– validerade systemfiler, säkerhetsuppdateringar
och antivirussignaturer.

Rapporter
Statistik kring t.ex. antal samtidiga användare och
sessionstider nås enkelt via webbportalen.

Konsulttjänster
Telias säkerhetskonsulter hjälper er att anpassa
tjänsten med exempelvis integrering av er
användarkatalog, etablera Single Sign On (SSO)
eller Host Check.

Skyddade dygnet runt
Tjänsten är alltid aktiv och Telias övervakning av
infrastrukturen sker dygnet runt för er sinnesro.

Support

TSP-4552

Ni får givetvis även support från samma Telia team
som hanterar era övriga datacom-tjänster när ni har
frågor eller vill göra eventuella konfigurationsförändringar. Slutanvändarsupport erbjuds mot
särskild avgift.

Vill du veta mer om Telia Secure Remote User eller göra en beställning?
Lämna dina uppgifter på telia.se/foretagskontakt så hör en säljare av sig inom kort.
Du kan också ringa oss på tel. 90 400.

