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GIỚI THIỆU

MÔ HÌNH TRIỂN KHAI

Mỗi tổ chức thường có nhiều hệ thống, nhiều domain và ứng dụng khác nhau dẫn đến việc kiểm soát tài khoản và mật khẩu của người dùng
sẽ gặp nhiều khó khăn và vướng mắc, mỗi một ứng dụng người dùng sẽ phải nhớ một bộ tài khoản và mật khẩu riêng gây ra nhiều phiền toái và
sự bất tiện cho người dùng.

SSOclient
SSOclient-Phần mềm quản trị người dùng
Private

Dịch vụ VNPT SSO là giải pháp tích hợp các hệ thống ứng dụng
khác nhau của khách hàng lại để:
Người dùng chỉ cần xác thực một lần để có thể vào được tất cả
các hệ thống.
Quản trị quản lý người dùng của tất cả các phần mềm một
cách tập trung.
Bảo mật thông tin truy cập với xác thực 2 lớp và các chuẩn
công nghệ mới nhất.

SSOclient-DotNet

Private
SSOclient-PHP

Protocol: CAS, Restful
Spring/MVC/VVebflow
Ticketing
Authentication

VNPT SSO là giải pháp toàn diện về tiện ích, bảo mật và quản
lý thông tin người dung tập trung dành cho tổ chức, doanh nghiệp,

Ldap Autentication Handle

CASServer

LDAP

Private
SSOclient-Java

HỖ TRỢ ĐA NỀN TẢNG & ỨNG DỤNG

LỢI ÍCH KHÁCH HÀNG

VNPT SSO hỗ trợ các:
Nền tảng :

Ứng dụng:

Apache httpd Server (mod_auth_cas module)

Outlook Web Application

Java (Java CAS Client)

Atlassian Confluence

.NET (.NET CAS Client)

Atlassian JIRA

PHP (phpCAS)

Drupal

Perl (PerlCAS)

Liferay

Python (pycas)

uPortal

Ruby (rubycas-client)

Sharepoin

1

Tập trung hóa các tài khoản trên các ứng dụng đơn lẻ,
người quản trị và người dùng sẽ chỉ cần truy cập 1 lần và
vào 1 phần mềm để thực hiện các chức quản lý thông tin
tài khoản.
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Đem đến cho người dùng một tính năng vô cùng hữu
dụng, đó là chỉ cần đăng nhập một lần (Single Sign On) là
có thể khai thác toàn bộ các ứng dụng bên trong, giải
quyết triệt để bài toán quản lý quá nhiều tài khoản của
người dùng.
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Tăng cường khả năng bảo mật với hai cơ chế bảo mật
đồng thời: đăng nhập bằng mật khẩu thông thường (có
mã hóa dữ liệu trên đường truyền SSL) và cơ chế mật
khẩu một lần (OTP), nghĩa là mật khẩu được sinh ra tại
thời điểm người dùng login vào hệ thống thông qua
SMS.

4

Người dùng có thể mềm dẻo trong lựa chọn đăng nhập
với khả năng tùy chọn tắt mở OTP.

TÍNH NĂNG HIỆN CÓ
Cung cấp DV xác thực một lần theo chuẩn quốc tế

Quản lý người dùng tập trung

Sẵn sàng xác thực qua Mobile ID

Xác thực tài khoản qua 02 lớp

