Glöm dina lösenord
Säkraste inloggningen görs med din fingertopp

Dina kollegor är det
största hotet mot
företagets IT säkerhet
Dataöverträdelser ökar. 8,5 miljarder dataöverträdelser beräknas
ha inträffat under 20191, en ökning med 70% jämfört med 2018.2
Dataintrång (utnyttjar svagheter för att få tillgång till privat
information) och nätfiske (uppger sig vara en pålitlig källa
så att konfidentiella data överlämnas) är de vanligaste ITangreppen som används för att orsaka dataöverträdelser. 80% av
hackningsrelaterade överträdelser orsakas av komprometterade,
svaga och återanvända lösenord.3
“Säkra” lösenord - med stora och små bokstäver, siffror och
symboler - är mycket enkelt att glömma. Med tanke på att den
genomsnittliga affärsanvändaren har 191 lösenord4, är detta en
verklig utmaning att hantera.
I stället för att bara förlita sig på användarnamn och lösenord
skapar multifaktorautentisering (MFA) ett extra lager av säkerhet.
Genom att kräva en ytterligare faktor för att bevilja åtkomst är
biometrisk autentisering den säkraste nivån av MFA.
MFA kan implementeras sömlöst i användararbetsflöden med
Windows Hello som stöder biometrisk inloggning och lösenordsfri
åtkomst till direktanslutna tjänster. FIDO Alliance har skapat
standarder för att maximera kompatibiliteten för enheter.
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Det är dags att
glömma ditt lösenord
Enfaktorsautentisering - med andra ord ett lösenord som
inte kräver någon ytterligare verifiering - ses av hackare som
vägen till minst motstånd. När en nätfiskekampanj eller ett
omspelningsangrepp framgångsrikt skördar ett lösenord gör det
möjligt att kapa ännu mer information när åtkomst till enheten
äventyras.
Lösenord, även starka, räcker inte längre för att skydda känsliga
konton och tillgångar från dataintrång och nätfiskeangrepp.
Det finns en nära relation mellan säkerhet som baseras på ett
lösenord och dataintrång, eftersom båda upprätthåller en ond
cirkel med kostsam informationsstöld.
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Dina lösenord är
inte säkra nog
0001
0101
1101

Utan ytterligare säkerhetsåtgärder är lösenord sårbara
för enkel stöld och avlyssning. Tvåfaktorsautentisering
(eller multifaktorautentisering) bör ingå i alla moderna
autentiseringsprotokoll.
Genom att kräva en extra bit av information (eller faktor) utöver
ett lösenord, eller två bitar av unik information utan ett lösenord,
undviker 2FA / MFA de kända svårigheterna och bristerna i
lösenordsorienterade inloggningar.
Unika biometriska behörighetsuppgifter, till exempel fingeravtryck,
är överlägsna traditionella textmeddelanden och säkerhetsfrågor,
som kan fångas upp utan att användaren ens märker det.
Autentiseringstekniken har utvecklats med introduktionen av
biometriska lösningar som Microsoft Windows Hello-inloggning5,
kompatibel med Kensingtons VeriMark™ Fingerprint Key.

Varför 2FA och MFA?
Den grundläggande bristen i säkerhetssystem med ett lösenord
är att om en obehörig part har rätt inloggningsinformation har
de tillgång till det lösenordsskyddade kontot. Det spelar ingen roll
om de fick tillgång till lösenordet genom stöld, en systematisk
katalogattack eller en tursam gissning: den medförda risken är
densamma.
Två- och multifaktorautentisering förbättrar autentiseringsmodellen
på två distinkta sätt:
• Verifiering krävs med en annan referens efter att lösenordet har
angetts.
• Inloggning tillåts uteslutande med en säkrare lösenordsfri
mekanism.
I båda fallen kommer autentiseringslösningen att försöka verifiera
en användares identitet genom att begära något de vet, har
eller kan identifieras med. Möjligheterna sträcker sig från ett
engångslösenord som skickas via textmeddelande eller genereras
i en autentiseringsapp, till något som är betydligt starkare, t.ex.
hårdvara eller fingeravtryck. De två senare ger större säkerhet
eftersom de inte är sårbara för uppsnappning eller nätfiske.
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Fördelarna med biometri för 2FA,
MFA och lösenordsfri inloggning
Biometri erbjuder en unik kombination av bekvämlighet och säkerhet, eftersom de är:
• Lätta att skanna, verifiera och associera med en specifik identitet.
• Baserade på behörighetsuppgifter som är svåra att kopiera eller stjäla.
• Lagrade eller överförda via specialiserad hårdvara för att förhindra fjärråtkomst
eller stöld.
Biometrisk autentisering kan ge mer än bara en bättre inloggningsupplevelse för
slutanvändare.
Biometri möjliggör en lösenordsfri inloggning som minskar IT-avdelningars börda att
återställa lösenord. Varje återställning av ett lösenord beräknas kosta över
600 kr6 - och mer än 40% av användarna behöver 50+ återställningar per år.7

I en organisation med 1000 användare uppkommer det till
12 miljon kr per år i förlorad tid och produktivitet.
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Windows Hello stöder direkt
biometrisk inloggning
Windows Hello, som är en standardfunktion i Windows 10,
stöder direkt biometrisk inloggning. Dessa biometriska alternativ
inkluderar ansiktsigenkänning, skanning av regnbågshinnan och
fingeravtryckavläsning, det senare via FIDO U2F-certifierad hårdvara
såsom Kensington VeriMark™ Fingerprint Key.
Windows Hello undanröjer besväret med att skapa och komma
ihåg komplicerade lösenord. Ännu viktigare är att den undviker
de vanliga kryphålen i lösenordsbaserad säkerhet, som att avslöja
behörighetsuppgifter via nätfiske.
Inloggningsupplevelsen för Windows Hello är mycket enkel.
Framgångsrik biometrisk autentisering låser upp åtkomst till en
Windows-enhet som stöds.
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Vad är FIDO?
Fast IDentity Online (FIDO) Alliance upprättades för att sätta
standarder för både 2FA / MFA och lösenordsfri autentisering.
FIDO Universal Second Factor (U2F) är en öppen standard
som definierar specifikationer för 2FA med en robust och
manipuleringssäker andra faktor som inte är ett lösenord.
Eftersom det är standardiserat har FIDO U2F bred kompatibilitet
med populära direktanslutna tjänster, inklusive Gmail, Facebook,
Github, Dropbox och många andra.
Biometriska fingeravtryck och hårdvarunycklar med USB-, NFCeller Bluetooth-teknik är typiska ytterligare faktorer för tjänster
som använder U2F.
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VeriMark™ - den första
säkerhetsnyckeln för fingeravtryck
från Kensington som säkerställer
stark, effektiv 2FA
VeriMark™ fungerar med både Windows Hello och FIDO U2Fautentisering för att ge ett säkert och sömlöst sätt att logga in på
Windows 7, 8.1 och Windows 10 samt för att aktivera 2FA på viktiga
konton.
VeriMark™ Fingerprint Key erbjuder förstklassig biometrisk prestanda i ett
praktiskt, kompakt och standardkompatibelt paket.
Intervaller för felaktiga avvisningar (3%) och felaktiga godkännanden
(0,002%) som överskrider branschens standard genom att utnyttja
TLS1.2 / AES256-kryptering och Anti-Spoofing Protection (ASP) -teknologi.
VeriMark™ är den perfekta lösningen för individer som kräver biometrisk
autentisering som fungerar med nuvarande eller äldre Windows
operativsystem, samtidigt som den stöder U2F-autentisering för
molnbaserade tjänsteleverantörer såsom Facebook, Google, GitHub,
Dropbox och så vidare.
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Kensington VeriMark™
Fingerprint Key
• Avancerad fingeravtrycksteknik kombinerar överlägsen biometrisk
prestanda och 360° läsbarhet med anti-spoofing-skydd, medan den
överträffar branschens standard för frekvens av felaktiga avvisningar (3 %)
och frekvens av felaktiga godkännanden (0,002 %).
• Universell integration ger skalbar, användningsklar åtkomst för Windowsdatorer och plattformar, inklusive biometrisk inloggning för Windows
Hello™.
• FIDO U2F-certifierad för att säkerställa sömlös driftskompatibilitet och
uppfylla inloggningskrav på tvåfaktorsautentisering för molnbaserade
tjänsteleverantörer, inklusive Google, Dropbox, GitHub och Facebook.
• Kompakt design som enkelt fästs på en vanlig nyckelring för bekväm
bärbarhet.
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För mer information,
prov eller prissättning:
www.kensington.com/forget-your-password
contact@kensington.com
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FIDO® är ett varumärke (registrerat i många länder) för FIDO Alliance, Inc.
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