Aventran turvaratkaisut

Yleistä
Sähköisen tunnistamisen merkitys kasvaa nopeasti nykyaikaisessa yhteiskunnassamme. Turvallinen
sähköposti ja etäyhteydet, kirjautuminen tietokoneille ja sovelluksiin sekä sähköiset allekirjoitukset ovat
tästä esimerkkinä. Aventra on kehittänyt täyden valikoiman turvatuotteita vastaamaan näihin haasteisiin.
Valikoimaan kuuluvat mm. siru- ja RFID-kortit, kortinhallinta- ja yksilöintijärjestelmät, ja ohjelmistoalustat
näiden käyttämiseen sovelluksissa. Aventralla on myös monipuolinen yksilöintipalvelu, joka tuottaa niin
viivakoodattuja kirjastokortteja, kuin huipputurvallisia PKI-teknologiaa hyödyntäviä henkilökorttejakin.

ActiveSecurity MyEID™ toimikortit
MyEID -sirukortit soveltuvat käyttäjien vahvaan tunnistamiseen ja
sähköiseen asiointiin. Kortti toimii samalla myös visuaalisena
henkilökorttina, ja kulunvalvonnan tunnistusvälineenä. MyEIDkortti perustuu uusimpaan JavaCard™ -teknologiaan, joka
mahdollistaa toiminnallisuuden päivittämisen ohjelmamoduuleja
eli appletteja lisäämällä tai poistamalla. Java™ on avoin teknologia,
jota monet johtavat toimikorttien valmistajat tukevat. Aventra tai
kolmannet osapuolet voivat kehittää myös asiakaskohtaisia
appletteja.
Aventran kehittämä MyEID-appletti toteuttaa kaiken perustoiminnallisuuden joka on määritelty
yleisimmissä alan standardeissa, kuten PKCS#15. Se on myös yhteensopiva suomalaisen FINEID-standardin
kanssa. Normaalin PIN-luvun lisäksi saatavana on kaksi muutakin käyttäjän autentikointimenetelmää:
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RuudukkoPIN perustuu ruudulla näytettävään satunnaiseen ruudukkoon, jolloin PIN vaihtuu joka kerta, ja
salakatselun riskit poistuvat. Fujitsun kehittämä PalmSecure™ korvaa PIN-luvun syötön kämmenestä
otettavalla infrapunakuvalla.
MyEID-kortti on myös saatavana Dual Interface -versiona, joka on lisäksi Mifare-yhteensopiva. Kortille
voidaan myös yhdistää muita RFID-teknologioita. Korttien mukana tulee Microsoftin sertifioima Windows
Smart Card Minidriver sekä MyClient-ohjelmisto, joka tukee sekä CSP- että PKCS#11-rajapintoja. MyEIDkortti on lisäksi PIV-yhteensopiva.

ActiveSecurity MyLogin
MyLogin mahdollistaa turvallisen kirjautumisen Windowsiin.
Käyttäjätunnus ja salasana korvataan RFID-kortilla, jolloin kirjautuminen on turvallista ja helppoa. Vaikeasti muistettavien salasanojen
poistuminen pienentää myös järjestelmänvalvojien työtaakkaa.
Korttia voidaan myös käyttää henkilökorttina tai kulunvalvonnassa.
MyLogin toimii sekä yksittäisessä tietokoneessa että toimialueessa.
Voit myös käyttää jotain olemassa olevaa korttia, jos se on Mifare- tai
NFC-yhteensopiva. Esimerkiksi monet matkakortit ja opiskelijakortit
toimivat MyLoginin kanssa.

ActivePerso Manager
ActivePerso Manager (APM) on ratkaisu sirukorttien personointiin, ja siihen liittyvien toimenpiteiden
automatisointiin. Se kykenee kommunikoimaan kaikkien oheislaitteiden ja palveluiden kanssa, joita
tarvitaan sirukorttien personoinnissa. Se soveltuu erityisen hyvin RA-pisteen toteuttamiseen sähköisten
henkilökorttien tuottamiseksi. Se on myös tärkeä komponentti laajoissa kortinhallintajärjestelmissä (CMS).
Sellaisenaan sillä voidaan toteuttaa suppeampi kortinhallintajärjestelmä. APM on modulaarinen, ja täysin
konfiguroitavissa.
APM:n innovatiivinen rakenne mahdollistaa käytännössä minkä tahansa toiminnallisuuden toteuttamisen. Se koostuu
laajasta joukosta moduuleita, jotka liittävät
APM:n tarvittaviin oheislaitteisiin, sekä
ulkomaailmaan. Haluttu toiminnallisuus
toteutetaan liittämällä tarvittavat moduulit
toisiinsa ja määrittelemällä, miten ne kommunikoivat keskenään. APM on asennettava ohjelmisto, ja se toimii Windowskäyttöjärjestelmissä XP:stä alkaen. Sen
käyttöliittymä on erittäin selkeä ja helppo
omaksua. Konfigurointiin on erillinen, intuitiivinen ja monipuolinen käyttöliittymä.

ActiveAccess System
Aventra on kehittänyt turvallisen alustan mobiilisovelluksille. Se liittää olemassa olevat palvelut ja
järjestelmät mobiilisovellukseen, ja tarjoaa sille vahvat tunnistusmenetelmät ja tiedonsiirron salauksen.
Käyttäjät voidaan tunnistaa sirukortilla. ActiveAccess koostuu palvelimesta ja päätelaitteista, kuten PC,
PDA tai älypuhelin. Järjestelmä ylläpitää tietokantaa, ja toimii mobiilisovelluksen ja taustajärjestelmien
solmukohtana. Se tarjoaa lisäksi joitain peruspalveluita, kuten käyttäjän tunnistaminen ja tapahtumalokit.
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Järjestelmään sisältyy myös alusta mobiilisovelluksille. Asiakassovellus kehitetään tämän alustan päälle.
Tyypillinen asiakassovellus koostuu käyttöliittymästä, sekä tiedon siirrosta ja varastoinnista.

ActiveCMS
ActiveCMS on joustava ja kustannustehokas järjestelmä identiteettien ja pääsynvalvonnan hallintaan
(IAM). ActiveCMS hallinnoi identiteettejä, rooleja, oikeuksia, pätevyyksiä, ja tunnistamisvälineitä. Se tukee
vahvaa tunnistamista ja sähköistä asiointia. Järjestelmiin ja palveluihin voidaan kirjautua varmenteella,
joka voi olla käyttäjän henkilökortilla. ActiveCMS-järjestelmää käytetään selaimella. Käyttöliittymä on
muokattavissa, ja tarvittaessa voidaan toteuttaa myös asiakaskohtaisia lomakkeita. Laaja skaalautuvuus ja
konfiguroitavuus mahdollistaa vapaan toiminnallisuuden ja työnkulun toteutuksen. ActiveCMS soveltuu
niin pieniin, paikallisiin tarpeisiin, kuin laajan monikansallisen järjestelmän hallinnointiin.
Modulaarinen rakenne mahdollistaa sen,
että ActiveCMS integroituu helposti olemassa olevaan infrastruktuuriin. ActiveCMS
tukee useita samanaikaisia organisaatioita
erillisissä tietokannoissa, mikä mahdollistaa
hallintapalveluiden tarjoamisen edelleen
muille organisaatioille.
Järjestelmän hallinnointi ja käyttö tapahtuu
selaimella.
Personointijärjestelmämme
ActivePerso Manager toimii liityntänä oheislaitteisiin ja useisiin palveluihin. Se liittyy
saumattomasti ActiveAccess-järjestelmään.
ActiveCMS:n turvataso skaalautuu myös
tarpeen mukaan. Tarvittaessa tietokannan
luottamukselliset tiedot voidaan salata.
Kaikista toimenpiteistä jää jälki tietokantaan. Käyttäjät voidaan tunnistaa vahvasti sirukortilla. ActiveCMS tukee sähköistä asiointia, ja
haluttujen toimenpiteiden suorittamiseksi voidaan vaatia sähköinen allekirjoitus.

Muut palvelut
Konsultointi ja asiakaskohtaiset kehitysprojektit
Aventralla on laaja kokemus PKI- ja RFID-teknologioista, sekä personoinnista ja hallintajärjestelmien
kehityksestä ja soveltamisesta asiakkaan tarpeisiin. Olemme toteuttaneet asiakaskohtaisia projekteja
sirukortin Java-appletista aina vaativiin valtakunnallisiin järjestelmiin. Osallistumme projekteihin
mielellämme jo alkuvaiheesta lähtien, ja annamme asiantuntemuksemme asiakkaan käyttöön.

Tuki ja ylläpito, huolto
Monet asiakkaat luottavat Aventran tukipalveluihin, kun järjestelmä on pidettävä
toimintakunnossa, ja varmistettava sen keskeytymätön käytettävyys. Aventra tarjoaa
tukea kaikkiin omiin tuotteisiin. Voimme myös
huoltaa itse useimmat toimittamamme
korttitulostimet. Kriittisimpiin käyttökohteisiin
tarjoamme Hotline-puhelintuen ja asiakaskohtaiset varalaitteet, joiden ylläpidosta ja
säilytyksestä vastaamme.
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Personointipalvelut
Ohjelmistotuotantomme ja järjestelmäkehityksen lisäksi Aventralla on täydelliset personointijärjestelmät,
joten voimme tuottaa kaikenlaisia muovi- ja sirukortteja ja niihin liittyviä palveluita. Tuomme myös
maahan alaan liittyviä oheislaitteita ja -tuotteita. Aventralla on myös asianmukaiset, täysin eristetyt
turvatilat, joissa voimme tuottaa korkeaa tietoturvatasoa vaativia kortteja. Tila on varustettu videovalvonnalla, ja se on myös fyysisesti suojattu.
Aventra tuottaa vuosittain noin puoli miljoonaa korttia. Oma korttituotantomme tukee myös järjestelmäkehitystämme.

Asiakkaamme
Turvatuotteillamme on laaja markkinaosuus Suomessa. Aventralla on järjestelmäasiakkaita myös Ruotsissa
ja Norjassa. Useat viranomaisemme käyttävät Aventran turvallisia henkilökortteja sekä järjestelmiä.
Suurimmat asiakkaamme ovat terveydenhuollossa, ilmailualalla, viranomaissektorilla sekä teollisuudessa.
Järjestelmillämme tuotetaan vuosittain kymmeniä tuhansia henkilökortteja, joita käytetään sähköisessä
asioinnissa sekä turvallisessa tunnistautumisessa.

Yhteenveto
Aventran turvalliset tunnistautumisratkaisut kattavat koko alueen sirukortista aina laajoihin hallintajärjestelmiin. Näistä elementeistä voidaan koota toimiva ratkaisu mihin tahansa tarpeeseen. Aventran oma
tuotekehitys, pitkä kokemus alalta, sekä erinomaiset referenssit varmistavat projektin onnistumisen
aikataulussa ja kustannustehokkaasti. Konsultointi- ja ylläpitopalvelumme takaavat toimittamamme
ratkaisun toiminnan ja mukautumisen asiakkaan muuttuviin tarpeisiin useiksi vuosiksi eteenpäin.

Lyhyesti Aventrasta
Aventra on erikoistunut sähköisen tunnistamisen
järjestelmiin, tuotteisiin ja palveluihin. Olemme
erityisesti keskittyneet PKI-teknologiaan. Useimmat
tuotteemme ovat itse kehitettyjä.
Aventra tarjoaa täyden valikoiman tuotteita aina
sähköisestä
henkilökortista
laajoihin
IAMjärjestelmiin. Aventra osaa myös RFID-teknologian
ja siihen liittyvät tiedon suojaus- ja salausmenetelmät. Aventra tuottaa myös alaan liittyviä
konsultointi- ja tuotantopalveluita, mukaan lukien
laitteet ja materiaalit.
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