
Säker, flexibel och skalbar

Nästa generations
autentiseringsteknologi



2

Nästa generations 
autentiseringsteknologi
Nya säkerhetshot har uppkommit under årens lopp, allt medan teknologin 
parallellt har mognat för att bemöta ökande risker. Vad beträffar fysisk 
säkerhet fortsätter dock flertalet organisationer att använda äldre teknologi 
för tillträdeskontroll vilket gör dem direkt sårbara. Organisationer måste även 
hitta moderna teknologilösningar som uppfyller kraven i dagens dynamiska 
värld. 

Därför har HID Global skapat Seos® – nästa generations 
autentiseringsteknologi.

Seos tillhandahåller den perfekta blandningen av säkerhet och 
flexibilitet för alla organisationer. Tack vare avancerad kryptering och en 
programvarubaserad infrastruktur säkrar Seos verifierade identiteter och kan 
även användas för tillämpningar utöver fysisk tillträdeskontroll.

Seos ersätter äldre och befintlig autentiseringsteknologi genom att ge dessa 
viktiga fördelar:

 ¡ Säkerhet: Avancerad kryptografi som ger oöverträffat data- 
och integritetsskydd, vilket ger en säkrare miljö än annan 
autentiseringsteknologi. 

 ¡ Mobilitet: Seos är mjukvarubaserad och oberoende av det underliggande 
maskinvaruchipset, vilket ger stor flexibilitet, inklusive användning i mobila 
enheter, smarta kort, nyckelbrickor med mera. 

 ¡ Tillämpningar: Seos kan utvidgas för användning i tillämpningar utöver 
fysisk tillträdeskontroll, inklusive tillämpningar skräddarsydda för företag, 
skolor, myndigheter, hotell med mera.

Dessa tillämpningar förser organisationer med utökad säkerhet samtidigt 
som de ger dem flexibilitet att välja om Seos ska signeras till kort, taggar eller 
mobiltelefoner.

Seos skyddar 
organisationer 
mot nutidens hot 
och sårbarheter 
bättre än någon 
annan lösning på 
marknaden i dag.
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Oöverträffad säkerhet 
Seos erbjuder högre nivåer av data- och integritetsskydd än äldre och 
konkurrerande autentiseringsteknologier. Detta beror på att Seos har flera 
lager av säkerhet och använder sig av bästa praxis för dataskydd.

Secure Identity Object
Seos och dess motsvarande plattform för HID Signo-läsare drar nytta 
av flera lager av säkerhet, vilket innebär att teknologin kombinerar flera 
riskreducerande säkerhetsmetoder för att skydda resurser och data. 

Ett av dessa säkerhetsskikt kommer från Secure Identity Object, eller 
SIO, som är en kryptografiskt skyddad datamodell för lagringen av säkra 
identitetsdata, t.ex. ett användar-id.

SIO är ett portabelt id som kan programmeras i ett antal fysiska 
autentiseringar och kan utnyttjas av applikationer och produkter från tredje 
part. Seos SIO är unikt eftersom det innehåller fyra definierande egenskaper 
som ger förbättrat skydd:

 ¡	 Tilldelad unik digital identitetsinformation för användaren 

 ¡	 Bundet till enheten kryptografiskt

 ¡	 Signeras vid skapandetillfället och valideras varje gång som   
  autentiseringen används, vilket garanterar en säker källa 

 ¡	 Krypterat för att förhindra att en obehörig part kan läsa   
  användar-id:t.

Lagringsmodell för autentisering: Seos Core
Seos autentiseringsteknologi är centrerad kring Seos Core, ett säkert 
valv som tillhandahåller en modell för lagring och användning av digitala 
autentiseringar och är oberoende vad gäller underliggande formfaktor, 
maskinvara och kommunikationsprotokoll. 

Seos Core använder sig av behållare som kallas applikationsdedikerade 
filer (ADF, Application Dedicated Files). I varje ADF finns en unik 
objektidentifierare (OID) som lagrar en digital autentisering. Varje ADF är 
integritetsskyddad.

”Seos omfattar mer 
än bara tillträde 
via dörrar, de gör 
det möjligt för 
oss att hantera 
autentiseringarna 
bättre och återta 
kontrollen över 
avdelningens 
säkerhetsfrågor”.
DANNY ANTHES 
IT-ansvarig, 
George Mason University 
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Data- och integritetsskydd
Seos följer senaste rekommendationerna för dataskydd och öppna 
standarder. Faktum är att Seos använder sig av samma standarder som 
elektroniska pass, säkra anordningar för skapande av signaturer och 
Europay-, MasterCard- och Visa-kort. Dessa omfattar:

Nyckelhantering: Överträffar förenklade metoder för att beräkna 
kortspecifika nycklar som endast är bundna till tillämpning och roll.

Ömsesidig autentisering: Ger bästa möjliga integritetsskydd för 
meddelanden genom att validera kortets och läsarens äkthet för varandra 
och lägga grunden för de sessionsnycklar som används senare.

Säkra meddelanden: Reducerar sårbarheter och skyddar under hela 
data sessionen. Radering av meddelanden, inbrytning eller dupplicering 
detekteras och avslås.

Standardbaserad: Seos använder sig av öppna, globala standarder som 
regelbundet granskas, kontrolleras och verifieras av myndigheter för att 
erbjuda den mest transparenta säkerhetsnivå som är möjlig. Detta skiljer 
sig från egenutvecklade system som vanligtvis inte följer den generella 
utvecklingen av praxis och standards. Denna strikta efterlevnad av de 
högsta standarderna för data- och integritetsskydd bidrar till att Seos 
skyddar organisationer mot dagens hot och sårbarheter bättre än någon 
annan lösning på marknaden.

Seos har utvecklats 
baserat på 
beprövade, öppna 
globala standarder. 
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Mjukvarubaserad för att ge 
maximal flexibilitet 
Modern autentisering kräver ett oberoende från det underliggande 
maskinvaruchipset så att telefoner, kort, wearables kan användas som 
autentiska, betrodda autentiseringar.

Seos är en mjukvarubaserad autentiseringsteknologi, så den är inte bunden 
till det underliggande maskinvaruchipset. Detta oberoende skapar en 
mängd möjligheter att utvidga denna säkra autentiseringsteknologi till ett 
brett utbud av hårdvaru-alternativ.

Portabilitet – Seos kan brukas av en mängd olika mikroprocessorenheter 
och är därför en väldigt flexibel plattform.  

Anpassningsbara lösningar – Säkerhetsansvariga kan utfärda en blandning 
av smarta kort och mobila enheter för att tillgodose det som de anställda 
föredrar. Seos teknologin är central i den prisbelönta HID Mobile Access®-
lösningen. 

Valbart protokoll  – Seos Core ger flexibiliteten att välja 
kommunikationsprotokoll tex Bluetooth, NFC eller RFID.

Ytterligare bekvämlighet och effektivitet – Med HID Mobile Access kan 
anställda använda mobiletelefonen enheter för att få tillgång till dörrar, 
portar, nätverk med mera. 

Uppgradering av SEOS – Uppdateringar av SEOS kan pontentiellt 
distribueras trådlöst om så behövs, eftersom SEOS är en mjukvarubaserad 
teknologi.

En komplett förteckning över kompatibla enheter finns på: 
hidglobal.com/mobile-access-supported-devices. 

SMART KORT

MOBILTELEFON

WEARABLES

https://www.hidglobal.com/mobile-access-compatible-devices
https://www.hidglobal.com/mobile-access-compatible-devices
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Organisationer måste kunna hantera de autentiseringsuppgifter som 
används för olika tillämpningar oberoende av varandra, inklusive 
möjligheten att spara data i olika domäner. Seos möjliggör sådan 
datalagring, långt utöver traditionell fysisk åtkomstkontroll, för användning 
inom olika tillämpningsområden.  

Omfattande säkerhetsramverk 
Seos skapar ett säkert ramverk som skyddar åtkomst med kryptografiskt 
stark autentisering. Detta är grunden för Seos som teknologi att användas 
i flera användningsområden där endast auktoriserade system kan läsa 
känslig data. 

Dynamiska ADF 
Digitala autentiseringsuppgifter lagras i ADF:er och var och en skyddas 
genom urval och autentisering, som använder de högsta säkerhets- och 
integritetsnivåerna med flera nycklar. ADF:er kan skapas och raderas 
dynamiskt, vilket optimerar användningen av tillgängligt minne.

Minnesalternativ 
Lagra tillämpningar med antingen 8 kB eller 16 kB minnesalternativ. För kort 
med Java-plattformar har Seos en minneskapacitet upp till 144 kB för att 
kunna användas i en mängd olika tillämpningar.

Engångslösenord 
Lagra statiska lösenord och skapa engångslösenord baserat på Oath 
HOTP-standarden, ett trovärdigt alternativ till igenkänningstecken med 
engångslösenord för säker fjärråtkomst till datornätverk och applikationer.

Fler tillämpningar 
för fler användningsfall

PARKERINGS INLOGGNING  
PÅ NÄTVERK

En annan 
framträdande 
egenskap bland 
Seos funktioner 
är möjligheten för 
tillämpningar utöver 
traditionell fysisk 
åtkomstkontroll.

SÄKER UTSKRIFT KONTANTFRI 
FÖRSÄLJNING

TID OCH NÄRVARORAPPORTERING
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Nästa generations 
autentiseringsteknologi
Flera decennier gammal autentiseringsteknologi räcker inte längre för 
att tillgodose behoven hos dagens organisationer och deras framtida 
tillväxt. En autentiseringsteknologi ska inte bara säkerställa att fysisk 
åtkomstkontroll inte är den svagaste länken i säkerhetskedjan, den ska även 
förse anställda och administratörer med en ny nivå av användarvänlighet.

Med marknadens bästa säkerhet, stor flexibilitet samt funktioner 
för avancerade tillämpningar är Seos det rätta valet inom 
autentiseringsteknologi – i dag och i framtiden.

Upptäck mer 
om Seos, besök 
hidglobal.com/seos 
i dag.

HID Global har hjälpt tusentals organisationer 
världen över att smidigt introducera Seos. Börja 
din uppgradering till Seos genom att kontakta 
oss på getHID@hidglobal.com för att boka en 
uppföljning.

https://info.hidglobal.com/201803pacsnamnxtgenaccessppcseoconsultation_LP-request.html
mailto:getHID%40hidglobal.com
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