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Hol és mire használhat
kártyákat egy vállalatnál?

A mobilitás terjedésével alapvető felhasználói igény, 
hogy az emailek és más, elektronikusan tárolt 
információk a világ bármely pontjáról, a nap bármely 
pillanatában elérhetőek legyenek függetlenül attól, 
hogy az a védett belső hálózati rendszerben vagy 
valamelyik felhőszolgáltatónál található. 

Változó és egyre nyitottabb környezetben, az új 
technológiákhoz alkalmazkodva kell megvalósítani 
a hagyományos rendszereknél már megszokott 
biztonsági szintet. A Margaréta Cloud és Mobil App 
segítségével mobil eszközökre is igényelhetők 
tanúsítványok, ezzel lehetővé téve az e-mailek és 
az elektronikusan tárolt információk biztonságos 
elérését.

A mobilitás szabadsága azonban csak 
kellő biztonsági intézkedések mellett 
élvezhető, ebben a környezetben is 
elengedhetetlen a felhasználó azonosítása 
és a tárolt adatok bizalmasságának 
védelme.
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Biztonságos

Rugalmas Platform független

Skálázható
A Margaréta Cloud megfelel a legszigorúbb 
biztonsági előírásoknak is, számos beépített 

funkció biztosítja az érzékeny adatok 
bizalmasságát.

A Margaréta Cloud rugalmasan alakítható: futtatható 
felhő szolgáltatónál, kialakítható privát felhő 

szolgáltatásként, illetve on-premise változatban 
is telepíthető. Az alkalmazott technológia biztosítja 

a különböző lehetőségek közötti átjárhatóságot.

A Margaréta Cloud néhány, de akár több százezer 
felhasználó kiszolgálására is alkalmas. 

A rendszerbe folyamatosan vonhatóak be újabb 
felhasználók vagy akár különböző kulcstároló eszközök 

(szoftver, smart kártya, USB token).

A Margaréta Cloud központi komponense privát 
vagy nyilvános felhőben futtatva biztosítja 
a platformfüggetlenséget, míg felhasználói 

oldalon valamennyi elterjedt böngésző 
és mobil operációs rendszer támogatott.
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Könnyen kezelhető

Támogatás

A Margaréta Cloud a végfelhasználók számára 
könnyen kezelhető, intuitív, letisztult felületet 

biztosít minden platformon. A fontos funkciók 
néhány gombnyomásra elérhetőek, a felhasználótól 

minimális interakciót igényelnek.

A Noreg
Az információbiztonsági technológiák és 
szolgáltatások egyik hazai szakértőjeként személyre 
szabott, költséghatékony információvédelmi 
megoldásokat biztosítunk ügyfeleinknek, melyek 
között szerepelnek a hazai pénzügyi, távközlési, 
államigazgatási, valamint  ipari és kereskedelmi 
szektor vezető vállalatai is. 

A MARGARÉTA termékcsalád minden 
komponenséhez magyar és angol nyelvű telefonos 

támogatást nyújtunk.

Szolgáltatásaik hátterét tanácsadóink 
és rendszermérnökeink szakmai 
minősítései, valamint a világ vezető 
gyártóinál tett folyamatos szakértői 
vizsgák, illetve a hazai informatikai 
biztonsággal kapcsolatos 
rendezvényeken és fórumokon való 
aktív részvételünk biztosítja. 
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