Log in één
keer in
Meldt u zich aan in uw SAP systeem, dan
passeert u eerst de portier en logt u ook in op het
netwerk. Waarom dan nóg eens inloggen in SAP?
Het is een herkenbare frustratie. Net als het
onthouden van al die wachtwoorden. En dus gaat
u:





hetzelfde wachtwoord op meer plekken
gebruiken
wachtwoorden vergeten
te simpele wachtwoorden gebruiken
wachtwoorden in een schriftje schrijven

Eenvoudig en snel
digio laat u graag ervaren dat het ook
anders kan, met Single Sign On. U gebruikt de
authenticatie van uw netwerk, stuurt een
certificaat door naar de SAP omgeving en logt in
op het netwerk. SAP bekijkt het certificaat en
vertrouwt op de beveiliging van uw netwerk. Eén
keer inloggen is dus genoeg. Eenvoudig en snel.

Veiligheid
U verbetert de beveiliging van al uw
systemen als gebruikers weinig tot geen
wachtwoorden hoeven te onthouden en beheren.
U stapt dan bovendien af van een wachtwoord als
Sch8tje07, dat in augustus hoogstwaarschijnlijk
verandert in Sch8tje08. Een patroon dat ook
bekend is bij mensen die willen inbreken in uw
systeem.

Minder druk op de helpdesk
Single Sign On verbetert niet alleen de
beveiliging van uw netwerk, maar verlaagt ook de
druk op de helpdesk. Tel de keren dat u
wachtwoorden reset maar eens bij elkaar op.
Alleen dat maakt de business case voor Single
Sign On al zo goed als sluitend!

Meer gebruiksgemak
Het sterkste argument om te kiezen voor
Single Sign On is natuurlijk het vereenvoudigde
gebruiksgemak. Dat geldt zowel voor personen
die op veel systemen inloggen – zoals beheerders
– als voor incidentele gebruikers.

Doorlooptijd
digio helpt u snel op weg en begeleidt u
graag bij het specificeren en implementeren van
de software op de werkplek. Ook ondersteunen
we u bij het aanpassen van uw SAP systemen om
de certificaten te accepteren. En dat alles met
een gemiddelde doorlooptijd van minder dan 3
maanden.

Investering Single Sign On
digio biedt Single Sign On fixed price aan,
afhankelijk van het aantal te koppelen systemen.
Single Sign On levert uw organisatie veel
gebruikersgemak, vermindert de druk op de
helpdesk en verbetert de beveiliging. Drie goede
redenen om snel contact met ons op te nemen!
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