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FortiAuthenticator 
 
Riadenie používateľských identít a Single Sign-On 

Nástroje riadenia používateľskej identity FortiAuthenticator posilňujú bezpečnosť podniku 

prostredníctvom zjednodušenia a centralizácie riadenia a archivácie identifikačných údajov používateľa. 

FortiAuthenticator predstavuje platformu pre spravovanie politiky zabezpečenia. Spája a automatizuje 

kontrolu prístupu na riadenie prístupu do sietí a ku sieťovým zdrojom na základe rolí a jej dodržiavaní 
 

Podnikové pravidlá pre sieťovú identifikáciu 

Prístup do siete a na Internet je kľúčom pre takmer akúkoľvek úlohu v rámci podniku, avšak táto 

požiadavka musí byť v rovnováhe s rizikom, ktoré prináša. Hlavným cieľom každého podniku je 

zabezpečiť bezpečný́, ale riadený́ prístup k sieti tak, aby právne osoby mali správne prístupové práva v 

správnom čase, bez ohrozenia bezpečnosti. 
 

FortiAuthenticator poskytuje transparentnú identifikáciu prostredníctvom celej škály metód: 

 Spolupráca Active Directory Domain Controller a podpora integrácie prostredníctvom protokolu SAMLv2.0  

 Integrácia s FortiAuthenticator Single Sign On Mobility Agent, ktorý deteguje prihlásenie, zmeny IP adresy 

a odhlásenie. 

 Podpora modelu vytvárania politík na základe voliteľných pravidiel a atribútov (podľa zariadení, prístupov, 

času, systému, platformy). 

 Overovanie (autentifikácia) na základe portálu FSSO so sledovacími widgetami na zníženie potreby 

opakovaného overovania. 

 Monitorovanie RADIUS Accounting Start záznamov, podpora autorizácie a accountingu AAA. 

 

Hlavné funkcie a výhody 
 

FSSO transparentná identifikácia používateľov  

Nulový vplyv na podnikových používateľov. 
 

Integrácia s LDAP a Active Directory pre 

skupinové členstvo  

Využíva existujúce systémy pre sieťové autorizačné 

informácie, pre skrátenie času nasadenia a 

zefektívnenie riadiacich procesov. Integrácia s 

existujúcimi postupmi pre správu používateľov. Možnosť použitia viacerých externých užívateľských 

databáz. 
 

Veľký rozsah metód na identifikáciu používateľa  

Flexibilné metódy na identifikáciu používateľa na integráciu s najrôznejšími podnikovými prostrediami. 

Podpora protokolov: PAP, EAP (EAP-MD5), PEAP, EAP-TLS, PEAP-TLS 
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Možnosť zabezpečenie na báze identity a úloh.  

Umožňuje správcom zabezpečenia poskytnúť používateľom prístup do príslušnej siete a k aplikačným 

prostriedkom podľa ich úlohy a zároveň si zachovať kontrolu a minimalizovať riziko. 

 

 

Active Directory Polling 

Overovanie používateľa do Active Directory je detekované pravidelným vyzývaním (polling) doménových 

radičov. Pri detekcii prihlásenia používateľa sa používateľské meno, IP a podrobné skupinové informácie 

zadávajú do databázy pre správu identity používateľov FortiAuthenticator a na základe lokálnej politiky 

sa môžu zdieľať s viacerými zariadeniami FortiGate. 

 

 

Prihlásenie RADIUS Accounting 

V sieti, ktorá využíva overovanie RADIUS (napr. bezdrôtové alebo VPN overovanie), RADIUS 

Accounting sa môže použiť na identifikáciu používateľa. Táto informácia sa používa na spúšťanie 

prihlásenia používateľa na poskytnutie IP a skupinových informácií, čím sa eliminuje potreba druhej 

vrstvy overovania. 

 

 

Podpora náročných nasadení 

Virtuálna appliance FotriAuthenticator-VM umožňuje škálovanie, pre veľké korporácie, ktoré je 

pripravené zvládnuť overiť tisíce užívateľov za sekundu. Počtu overení za sekundu je možné lineárne 

navyšovať. 

 

 
Ďalšie funkcie a výhody 
 

RADIUS a LDAP overovanie používateľa  

Lokálna integrovaná overovacia databáza s rozhraním RADIUS a LDAP centralizuje správu 

používateľov. 

 

Široká škála výkonných overovacích metód  

Výkonné overovanie (autentifikácia) zabezpečované FortiAuthenticator prostredníctvom HW tokenov, e-

mailu, SMS, e-mailu a digitálnymi certifikátmi pomáha zvýšiť bezpečnosť hesiel a znižuje riziko 

prezradenia hesla, jeho kopírovania alebo prelomenia. 

 

Samoregistrácia používateľov a obnovenie hesla  

Znižuje potrebu zásahu správcu tým, že umožňuje používateľovi vykonávať svoju vlastnú registráciu a 

vyriešiť problémy s heslom, čo tiež zvyšuje spokojnosť užívateľa. 

 

Integrácia s Active Directory a LDAP  

Integrácia s existujúcim adresárom (Directory) zjednodušuje nasadenie, urýchľuje inštaláciu a využíva 

existujúce vybavenie. 
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Riadenie certifikátov  

Efektívne riadenie certifikátov umožňuje rýchle a nákladovo efektívne nasadenie overovacích metód na 

báze certifikátov - napr. VPN. 

 

802.1X overovanie  

Ponúka riadenie prístupu na podnikové porty za účelom overenia používateľov pripojených k sieti LAN 

alebo bezdrôtovej LAN na zabránenie neoprávnenému prístupu do siete. 
 

 

FortiAuthenticator-VM 

 Maximálny počet užívateľov    podľa licencie 

 Podpora Hypervisors      VMware ESXi 4.0/4.1/5.0/5.1/5.5, Microsoft Hyper-  

                                                                                         V 2008 R2/2012 

 Maximálny počet podporovaných virtuálnych CPU  Neobmedzený 

 Požadovaný počet virtuálnych NIC (min./max.)   1 / 4 

 Úložný priestor virtuálneho počítača (min./max.)  60 GB / 2 TB 

 Požadovaná pamäť virtuálneho počítača (min./max.)  512 MB / 64 GB 

 Podpora s vysokou dostupnosťou    Akt.vna-pas.vna HA a Config Sync HA 

 


