
Swivel Cloud

Swivel Cloud

A Swivel Cloud oferece todas as vantagens de uma  solução de autenticação 

multifator premiada... tudo na Cloud!

A Swivel permite às empresas aplicar facilmente o sistema de autenticação multifator 

a uma ampla gama de aplicações sem o investimento inicial necessário para instalar  

e gerir esta solução.

Sem custos infraestruturais, a Swivel Cloud permite rápida migração para um ambiente 

na Cloud totalmente eficaz que protege todas as suas aplicações em Cloud, Web, 

VPN e VDI.

Métodos de autenticação

Com ou sem token – a escolha é sua. A solução de autenticação da Swivel dá-lhe todas 

as ferramentas que precisa: Aplicação móvel, sms, telefonia, tokens OATH e sistema 

de imagens patenteado integradas diretamente no navegador. Pode utilizar qualquer 

opção ou combinação.

Com opções online e offline para as duas soluções de dois fatores sem token  

e autenticação OneTouch através da nossa aplicação móvel, nunca foi tão fácil  

para os utilizadores fazerem a autenticação onde quer que estejam, seja qual for  

o dispositivo que estejam a utilizar.

Maximizar a segurança   

Se está preocupado com os riscos associados a uma solução de autenticação sem 

token e em enviar códigos únicos diretamente para o telemóvel do utilizador, não 

esteja. Com o sistema Swivel terá a opção de reforçar a sua autenticação de dois 

fatores com a nossa tecnologia PINsafe patenteada.

Não-administrada Vs Administrada

Se optar pela solução administrada, receberá o benefício adicional da equipe Swivel 

Secure gerir o seu sistema de mudanças, incluindo SAML, VPN e integrações AD.

VANTAGENS

• Oferta otimizada para a Cloud

• Cumpre os requisitos de 

armazenamento de dados 

europeus da UE e EUA

• Disponibiliza todas as formas  

de autenticação sem token  

com envio de códigos únicos

• Suporta tokens OATH

• Protege aplicações em Cloud, 

Web, VPN e VDI

• Integração com SAML,  

ADFS e RADIUS

• Conformidade com as principais 

normas regulamentares como 

PCI, PSN, HIPAA e ISO

• Administração Simplificada  

- gestão de políticas, relatório  

e portal do utilizador

• Integração direta com  

Active Directory

• Capacidade de acrescentar/

remover utilizadores 

arbitrariamente da base  

de dados

• Sem taxa de subscrição, 

contrato ou taxa de saída 

antecipada

• Apoio 24 horas, 7 dias  

por semana

Questões mais frequentes   

Integração  

A autenticação Swivel pode ser 

facilmente integrada em todas asVPN, 

bem como noutras soluções de acesso 

remoto, líderes no mercado, PulseSecure, 

Citrix, Cisco, Microsoft, Checkpoint, 

Sonicwall. Também pode ser integrada 

nas aplicações web-based. 

Da mesma forma, a solução Swivel 

pode ser sincronizada com os seus 

repositórios existentes, tais como Active 

Directory (sem alteração de esquemas 

requerida) ou servidor de base de dados 

baseado em SQL, para criar/eliminar 

contas de utilizador.

Cumpre requisitos  
de conformidade 

A plataforma Swivel de autenticação  

de dois fatores está em conformidade 

com todos os sistemas de certificação, 

tal como PCI, PCN, Hippa e ISO. 

Plataformas móveis e 
distribuidores de SMS 

A aplicação móvel está disponível 

para todas as plataformas atuais de 

smartphones, incluindo Apple, Android, 

Blackberry e Windows Mobile. 

A Swivel é compatível com mais  

de 40 gateways/fornecedores de  

SMS diferentes, um número em 

constante atualização. 

Que interfaces de autenticação 
são suportados? 

A plataforma Swivel suporta 

autenticação RADIUS, SAML e ADFS 

para aplicações em Cloud e também 

disponibiliza uma API XML. 
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Custos
Cloud não gerida Cloud gerida

€2,40
por utilizador/mês

€2,75 
por utilizador/mês

Opções da licença 25-499 utilizadores 25-499 utilizadores

 
Precisa de um orçamento para mais  

de 500 utilizadores? Contacte-nos

Métodos de autenticação sem token 2FA Todos Todos

Autenticação forte (baseada na imagem)

Suporte PIN (PINsafe)

Tokens OATH para hardware Suportado Suportado

Suporta autenticação OneTouch ID

Proteção para aplicação em Cloud Ilimitado Ilimitado

Proteção para aplicação Web Ilimitado Ilimitado

Proteção para ambiente de trabalho Ilimitado Ilimitado

Proteção VPN Ilimitado Ilimitado

Integração SAML

Integração RADIUS

Administração e gestão

Importar utilizador

Gestão do grupo

APIs: Verificação, Autent, Admin e Contas

Sincronização Active Directory

Sincronização conta LDAP e SQL

Portal do utilizador

Relatório

Suporte

24 horas, 7 dias por semana

Para mais informações visite www.swivelsecure.com  

ou email cloud@swivelsecure.com


