
FastPass Enterprise’dan 
çoklu parola hizmeti

Self-servis parola hizmetine genel bakış:

FastPass Corp A/S 2007’den beri Nasdaq/OMX/Kopenhag/FirstNorth’a kayıtlı 
halka açık bir şirkettir. U� rünlerinin dağıtımı ve uygulaması güçlü ve profesyonel 
yerel ortakları tarafından yapılır. Web sitemizi ziyaret ediniz: 
www.fastpasscorp.com

Teknolojik Sürüm 3.5

Altyapı desteği ve bağlantılar:

FastPass bir WEB-service / IIS’dir
Windows Sunucuları 2003 / 2008 / 2012 
(Sanal sunucu)

Windows: XP / Windows 7 / Windows8 
(Hepsi için 32 ve 64 bit)

Apple: iPhone / iPAD

Active Directory: Çoklu ADs / AD- 
forests / AD federation

Standart konektörler: SAP / Oracle / SQL
/ iSeries / RACF/ Google Corp / LDAP ve 
diğerleri

Yüksek kullanışlı tasarım

Büyük çaplı müşteriler için .NET 3 / IIS 
internal  ve DMZ / SQL 

Güvenli işlemler için güvenlik sertifikalı 

Desteklenen diller

• İngilizce • İspanyolca

• Portekizce • Almanca

• Fransızca • Hollandaca

• Galce • Danca

• İsveççe • Norveççe

• İtalyanca

Mobil Client görüntüsü / iphone app

Self servis hizmetinin, IT'yi modernleştirmede en son sunulan en önemli 
adımlardan biri olduğu yaygın olarak kabul edilmektedir. Parola sorunları, 
IT departmanlarından dahili olarak en çok talep edilen yegâne hizmet 
olarak bilinir.
Bu, parola self servisi sunmayı amaçlayan ciddi bir self servis stratejisinin 
göz önüne alması gereken ilk öğelerden biridir. Buna günümüzün 
kullanıcıların mobil cihazlarından talep ettiği herhangi bir yerden 7/24 
kesintisiz erişim gereksinimi eklendiğinde self servis zorunluluk haline 
gelmektedir.

FastPass Enterprise, büyük ve çeşitli organizasyonların en üst düzey parolare self-servisine 
ulaşmalarına yardımcı olacak eksiksiz teknik çözümler ve en iyi uygulama süreçleri sunar. 
Hemen hemen tüm parola çağrılarınız FastPass tarafından çözülürken, parola başına 
maliyetiniz halihazırda elle yapılan işlemlerin üçte birinden daha azına kadar düşecektir.

Büyük ve karmaşık şirketlerde FastPass, parola self servisi için 'en iyi' çözümdür:
• Güvenli teknoloji – en büyük ve en karmaşık şirket yapılarında bile etkili
• En iyi uygulama kılavuzu sayesinde kullanıcılara self-servis hizmeti
Tipik olarak, parola ile ilgili tüm çağrılarda servis departmanından self servise 
dönüştürme işlemlerinde %30-50 olan rakiplerin çözümlerine kıyasla, Fastpass’te 
bu oran %80-95’dir.

Bu müşteri örneğinde gösterildiği gibi, Varde Belediyesi ağustos ayında iki farklı parola 
çeşidini kapsamak üzere (Windows ve Mainframe  parolaları) bir proje başlattı. Kasım 
ayında tüm parola çağrılarının %80'inden fazlası FastPass tarafından alınmaya başlandı. 

FastPass çözümü son kullanıcı ile ilgilidir. Network dışında kalan kilitli bir bilgisayardan 
bile, son kullanıcı güvenli bir şekilde kendi kimliğini doğrulayabilir ve her türlü 
kurumsal sistemde kolayca yeni bir parola oluşturabilir.

Son kullanıcılar şunları yapabilir:
• Unutulan paroları yeniden resetleyebilir ve kilitli parolaları açabilir

(Windows /SAP/IBM i/Oracle/SQL/RACF vb.)

– Parola prensiplerini belirlemede kullanılan görsel kılavuz

Fastpass işlevselliği  

Son kullanıcı için:

Parola ile ilgili çağrılar! Fastpass self servis çağrıları
Hizmet masasına gelen parola çağrıları
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YANILIYOR OLAMAZ!

BİR MİLYON KULLANICI

3 Neden...

FastPass parola Yöneticisini 
Kurmak İçin 3 Neden:

Kullanıcı verimliliğini arttırır

IT Service Desk iş yükünü ve 
maliyetlerini azaltır 

Güvenliği iyileştirir

Kanıtlanmış Yatırım 
Geri Dönüşü

Forester Research'e göre, Service Desk'e
yapılan parola resetleme çağrılarının
toplam dahili maliyeti 100 dolar.

Servis Desk'e yapılan tüm çağrıların %
20-50'si parola problemleriyle ilgilidir. 
FastPass Enterprise, bu çağrıların %80-95'ini 
elimine ederek şirketlerin destek 
çalışanlarını diğer görevlere atamalarına 
olanak tanır.

Ortağımız

Eyleme Geçin!

HEMEN ARAYIN

Bizi + 45 4810 0410 /
(212) 419-4921 numaralarından hemen 
arayın veya yerel FastPass ortağınızı 
öğrenmek  www.fastpasscorp.com 
adresini ziyaret edin. Size parola self 
servis kullanımı için maliyet ve avantajlar 
içeren bir plan ve bütçe sunalım.

Genel bakış devam… 

Son kullanıcı:

• Kullanıcı gruplarına göre profillere kimlik doğrulaması yapar:
– Kişisel sorular
– SMS-PIN kodları
– Kod kartları
– Kimlik doğrulama için 2 faktörlü kombinasyonlar

• Bir AD parolasını diğer parola platformlarıyla senkronize eder
• Kullanıldığı ülkelerin dili desteklenir
• Uzak masaüstünden parola sıfırlayabilir!
• Parolayı resetlemek veya kilitlendiğinde açmak için mobil cihazlar ve

aplikasyonlar kullanabilir

Self-servis olsa bile, kullanıcılar kimi zaman, örneğin kimlik doğrulama sorularını 
unuttuklarında, service desk'i aramak zorunda kalabilir. FastPass HelpDesk cilent 
kullanıcıların yeniden kayıt olması işlemlerinde service desk'e yardımcı olur. Service 
Provider versiyonu, farklı müşterileri ve kullanıcıları idare etmek için sınırsız sayıda Hizmet 
Masası için ayarlanabilir.  

• Kullanıcıların kimliklerini doğrular
• Kullanıcıları FastPass’a yeniden kaydeder
• Parolaları değiştirir

FastPass Admin, FastPass'i mevcut güvenlik standartlarına uyacak şekilde 
yapılandırabilir ve yönetimin basit ve kullanımı kolay olmasını sağlarken optimum 
verimlilik seviyelerine ulaşmak için gereken süreçlerin her birini tanımlayabilir.

• Son kullanıcıların otomatik ve zorunlu kayıt işlemleri
• Farklı kullanıcı grupları için farklı kayıt işlemleri
• Metin ve kılavuzların farklı son kullanıcı gruplarına uyacak şekilde ayarlanması
• Servis Yönetim Sistemlerine entegrasyon
• Diğer hedef sistemlere entegrasyon (SAP, Oracle, iSeries, SQL, vs.)
• Self-servis parola işlemleri için yönetim istatistikleri oluşturma

FastPass ve en iyi uygulama kılavuzu kombinasyonu, iyileştirmelerin düşük uygulama 
maliyetleri ile hızlı ve verimli bir şekilde uygulanmasına yardımcı olur. Bunun sonucunda 
da faydalarını hemen görürsünüz ve yatırımızın karşılığını çok kısa bir zamanda alıp, 
parola resetleme başına en düşük maliyetle mükemmel bir işleyişe sahip olabilirsiniz!

Sürecinizi devamlı iyileştirmek için gerekecek sürekli platform desteği ve iş sonuçlarının 
izlenmesi işleri için FastPassCorp'un İş ortaklarından dış kaynaklı yardım alabilirsiniz. 
Parola self servisi için bulut tabanlı bir çözüm istiyorsanız, FastPass Cloud'a bir göz atın.

Service desk çalışanları

IT-Yöneticisi

Yönetim

Kapitil Bilişim Danışmanlığı 

Osmanağa mah. Kazasker sokak 

No:8/15 Kadıköy – İstanbul 

www.kapitil.com/fastpass




