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MARGARÉTA

KÁRTYAMENEDZSMENT RENDSZER

ISMERŐS A HELYZET?
•
•
•
•
•
•
•

A munkavállalói hozzáféréseket tartalmazó adatok több chipkártyán szétszórva
Átláthatatlan, hogy kinek van egyáltalán chipkártyája
Állandó probléma az elveszett és használhatatlan kártyák pótlása
Körülményes a visszavont kártyákon található adatok archiválása
Bonyolult megújítási, visszavonási folyamat, gyakran több rendszerre is szükség lehet hozzá
Nem tud több új kártyát bevonni a rendszerbe
Meglévő rendszerét csak nagy költségek árán tudja fejleszteni

A MARGARÉTA nagyvállalatoknál használt kártyakezelő rendszer.
Minden felhasználónak elegendő egyetlen kulcstároló eszköz,
egyszerűsíti a kártyaigénylés, visszavonás és felfüggesztés folyamatát.
•
•
•
•

biztonságos, átlátható, gyors és hatékony kártyakibocsátás
bizalmas adatokat a rendszer titkosítva tárolja
bármennyi kártyát bevonhat a rendszerbe
egyszerűen és költséghatékonyan bővítheti a rendszert

HOL ÉS MIRE HASZNÁLHAT KÁRTYÁKAT EGY VÁLLALATNÁL?
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Bértáblák, és személyes
adatokat tartalmazó
dokumentumok titkosításához

Ügyfél és partnerportál
eléréséhez

Otthoni
bankoláshoz

Levelek, szerződések
elektronikus aláírásához

Távoli hozzáféréshez
otthoni munkavégzés
esetén

MIÉRT VAN RÁ SZÜKSÉGE?
Ahhoz, hogy különböző informatikai rendszereibe és vállalati alkalmazásaiba beléphessen, ma már minden esetben legalább egy azonosítóra és a hozzá tartozó jelszóra van szüksége. Azonban ez csak az első lépcsőfokot jelenti a biztonságos hozzáférés és adatkezelés felé, a kulcstároló eszközök és tanúsítványok tovább növelik adatbiztonsági rendszerei
hatékonyságát. A kártyák folyamatos használata miatt létfontosságú vállalata számára egy olyan rendszer, amely nyomon követi a kártyák kiadását, lejáratát és visszavonását. Az ehhez szükséges adminisztráció egy kisebb cég esetében
egyszerűen megoldható. Egy több telephellyel rendelkező nagyvállalatnál viszont már sokkal bonyolultabb manuálisan
felügyelni ezeket a folyamatokat, ráadásul számos hibalehetőséget is magában hordoz.

A HIÁNYZÓ LÁNCSZEM
A Margarétával jelentősen egyszerűsítettük a chipkártyák adminisztrációját. A rendszer kezelését úgy osztottuk
fel, hogy az erre jogosult munkatárs mindössze néhány kattintással kiadhatja, vagy éppen letilthatja az intelligens
adathordozót. Ráadásul a folyamatokat részletesen dokumentálhatja, azaz bármikor visszakeresheti, hogy ki,
mikor, és milyen tanúsítványt vagy kártyát vont vissza vállalatánál. Ezentúl nem lesz akadály az átjárhatatlanság
sem, hiszen megoldásunk többféle kártya- és tanúsítványtípust támogat, képes azokat archiválni és szükség esetén visszaállítani. A Margarétát a már meglévő nagyvállalati rendszereibe is rövid idő alatt, hatékonyan vezetheti
be. Megerősítheti meglévő PKI rendszereinek védelmét, és könnyen felkészítheti további eszközök bevonására is. A
rendszer eléréséhez nem szükséges külön alkalmazás, és webes felületről is biztonságosan használhatja.

A TANUSÍTVÁNYOK KEZELÉSÉRE HASZNÁLHATÓ ESZKÖZÖK

10 felhasználó

100 felhasználó

500+ felhasználó

FŐBB
ELŐNYÖK:

EGYSZERŰ
Megkönnyíti a smart kártyák,
tokenek és tanúsítványok
adminisztrációját

KÖLTSÉGHATÉKONY
A kártyák kezeléséhez kapcsolódó
folyamatok hatékonyan elvégezhetők, így jelentős erőforrásokat
takaríthat meg, különösen, ha vállalata több telephellyel is rendelkezik

KIMERÍTHETETLEN
Akár több tízezer kártya
kezelésére is alkalmas

RUGALMAS
Igény szerint tudja továbbfejleszteni és gyorsan testre szabhatja, a felületet és a modulokat pedig vállalata igényeihez
igazodva alakíthatja

BIZTONSÁGOS
Megfelel a szigorú biztonsági
előírásoknak is, érzékeny
kártyaadatait titkosítva tárolja

AUDITÁLHATÓ
A folyamatok átláthatók, a rendszer
valamennyi tevékenységet és eseményt naplóz

SEGÍTSÉG KARNYÚJTÁSNYIRA
Magyar nyelvű helyi támogatással
állunk rendelkezésére

EGYÜTTMŰKÖDŐ
Könnyen importálhatja meglévő PKI
rendszereinek adatait

Noreg Információvédelmi Kft.
Telefonszám: (+36-1) 438-6380
E-mail: margareta@noreg.hu
Web: www.noreg.hu

A MARGARÉTA kártyamenedzsment rendszerünk elnyerte
az Informatikai Biztonság Napja (ITBN)
„Legjobb Magyar Innováció 2010”
IT-biztonsági díját.
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.
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.

Tekintse meg rövid díjnyertes infóvideónkat is:

