persbericht

Tools4ever
introduceert Push to
Verify 2FA oplossing
Tools4ever, de marktleider op het gebied van Identity
en Access Management oplossingen, introduceert
Push to Verify functionaliteit in haar Authenticator app.
Dankzij deze functie kunnen gebruikers nu extra veilig
inloggen met slechts één klik. Een veilige, snelle en
gebruiksvriendelijke 2-Factor Authenticatie (2FA) methode
die gratis beschikbaar is voor zowel Android als iOS.

Push to Verify is een nieuwe functie in HelloID, de cloud-based Identity en Access
Management oplossing van Tools4ever. HelloID gebruikers hebben met één keer inloggen
(Single Sign-On) toegang tot al hun applicaties. De toegang kan eventueel extra worden
beveiligd met 2-Factor Authenticatie (2FA). Bij 2FA wordt een extra bericht met een
verificatiecode verstuurd naar de smartphone. Normaal moeten gebruikers deze code
overtypen, maar bij Push to Verify kan men na ontvangst eenvoudig op de ‘login’ button
van de Authenticator app klikken. Vervolgens ben je direct ingelogd.
2-Factor Authenticatie is de meest bekende vorm van Multi-Factor Authenticatie (MFA). Hierbij worden naast
de gangbare gebruikersnaam en wachtwoord een of meer extra beveiligingschecks gedaan. Bedrijven en
instellingen maken hier steeds vaker gebruik van om gevoelige data en applicaties beter te beveiligen tegen
ongeautoriseerd gebruik. Tot nu toe is de gebruikersacceptatie van zulke methodes matig, omdat extra
handelingen nodig zijn. De Push to Verify functie heeft dit acceptatieprobleem opgelost.
Tjeerd Seinen, mede-oprichter Tools4ever: “Push to Verify maakt Two-Factor Authenticatie veel
gebruiksvriendelijker zonder concessies te doen aan de veiligheid. Nog steeds wordt een extra verificatie
verzonden via een apart kanaal. De gebruiker hoeft die code echter niet meer zelf over te typen. Daarmee is de
grootste barrière voor de gebruikersacceptatie van 2FA binnen organisaties weggenomen.”
De HelloID authenticator app met de nieuwe Push to Verify functionaliteit is gratis beschikbaar voor zowel
Android als iOS. HelloID gebruikers kunnen de app eenvoudig downloaden en installeren op hun smartphone.

Over Tools4ever
Tools4ever beheert meer dan 10 miljoen user accounts en ondersteunt organisaties bij
wachtwoordmanagement. Daarmee is Tools4ever in Nederland dé absolute marktleider op het gebied van
Identity Governance & Administration (ook wel Identity & Access Management). Al tien jaar ontwikkelt en
levert Tools4ever hiervoor verschillende softwareproducten en consultancydiensten.
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