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Więcej informacji na:
NETCOMPLEX.PL/WATCHGUARD-AUTHPOINT

Uwierzytelnianie wieloskładnikowe AuthPoint (MFA) zapewnia
bezpieczeństwo potrzebne do ochrony poświadczeń
użytkowników, zasobów, kont i informacji. Pozwól swojej
firmie pracować pewnie i bezproblemowo dzięki potężnej
ochronie AuthPoint.

• Brak funkcji zarządzania
• Brak ochrony logowania

Darmowa

• Brak zaawansowanego
uwierzytelniania

• Brak wsparcia technicznego

Kosztuje do 100%
więcej niż AuthPoint

• Brak ochrony logowania
• Brak wsparcia technicznego*

* Jeśli potrzebne jest wsparcie techniczne, 
cena rośnie.

Kosztuje do 200%
więcej niż AuthPoint

• Brak uwierzytelniania
opartego na ryzyku

3 USD za
użytkownika/miesiąc

• Brak serwera proxy dla zdalnych
użytkowników w celu uzyskania

dostępu do aplikacji
lokalnych lub w chmurze

Kosztuje do 100%
więcej niż AuthPoint

• Brak OTP opartego na
znaczniku czasowym

• Brak tokenów sprzętowych

Kosztuje do 200%
więcej niż AuthPoint

• Brak jednokrotnego logowania
• Brak uwierzytelniania opartego na ryzyku
• Brak funkcji bezpiecznej lokalizacji

• Brak samoaktywacji tokena dla urządzenia użytkownika

Koszty takie same jak AuthPoint

• Brak jednokrotnego logowania
• Brak Active Directory

*Inne dodatkowe funkcje, takie jak SSO
i Active Directory, kosztują 2 USD miesięcznie za użytkownika

Kosztuje do 200%
więcej niż AuthPoint

BEZKONKURENCYJNA CENA
Opłata naliczana za użytkownika, a nie za funkcje lub token.
Uzyskaj dostęp do wszystkich funkcji i pełnej ochrony, w tym
uwierzytelniania mobilnego, portalu internetowego,
logowania pracowników, VPN i innych.

OCHRONA LOGOWANIA:
Windows, macOS, Linux, oraz
tryb offline dostępny za pomocą

OTP opartym na znaczniku czasowym
lub kodzie QR

MULTIPLE AUTHENTICATION FACTORS:
Uwierzytelnianie push, OTP oparte na znaczniku
czasowym, tokenie sprzętowy OTP, kod QR OTP

PONAD 100 INTEGRACJI INNYCH USŁUG:
Salesforce, Office 365, Zoom,

GoToMeeting, Tableau, Google G Suite

ZARZĄDZANIE CHMURĄ:
Wielopoziomowy, wielodostępowa
na infrastruktura chmury publicznej

OBSŁUGA KLIENTA:
Wsparcie i reakcja 24/7
w czsie od 1-4 godzin

DOSTĘP ZDALNY I VPN:
Chroń zdalnych użytkowników 
za pomocą protokołu RADIUS

JEDNOKROTNE LOGOWANIE W SIECI WEB:
Zaloguj się do całej chmury firmy 
i aplikacji tylko jednym hasłem

ZAAWANSOWANE UWIERZYTELNIANIE
Dynamiczne zasady zwiększające bezpieczeństwo

w razie potrzeby

PRZYJAZNA APLIKACJA MOBILNA:
Łatwa metoda uwierzytelniania, która pozwala

do ochrony kont osobistych

W CENIE PORANNEJ LATTE


