
N-able™ Passportal™ + Documentation 
Manager е облачно-базирано решение за 
защита с използване на криптирани пароли, с 
управление на документация, специално 
предназначено за доставчиците на 
управлявани услуги (MSP). Решението помага 
на MSP доставчиците да управляват данните 
за вписване на техните клиенти, като 
същевременно помага на техническите лица 
да стандартизират своите услуги по 
поддръжка и да достигат по-бързо до 
разрешаването на различни проблеми. 

N-able Passportal + 
Documentation Manager

Управление на рисковете по сигурността
•  Предоставя се управление на пароли 
съгласувано с най-добрите практики, за да се 
генерират силни пароли, да се елиминира 
повторното им използване и да се автоматизира 
ротацията на пароли и поддръжката на този 
процес
•  Предоставя автоматично обновяване на 
паролите в Active Directory® като се обновяват 
конфигурациите, за да съвпадат с новозададените 
параметри на паролите
•  Предоставя се криптиране и защита на данните 
по индустриален стандарт 

Работете по-умно с интегрирана 
IT документация

•  Спомага опростяването на процеса на 
документиране, следвайки наложените MSP 
стандарти за това какво да се документира, 
използвайки готови шаблони
•  Позволява на техническите ви лица да работят 
по-ефикасно с обвързани активи и пароли, 
всичко в единна платформа
•  Позволява ви да предоставяте услуги по 
поддръжка на вашите клиенти с еднакво 
качество, независимо от техническият ви ресурс

Ефикасност
•  Предотвратява губенето на време в сканиране 
и обновяване на списъци/таблици с пароли, както 
и елиминира възможните грешки, водещи до 
заключване или нулиране на акаунти
•  Поддържа бързо добавяне на нови акаунти за 
технически лица с необходимият им достъп, както 
и се предоставя възможност бързо да се отнемат 
правата им, за да се намалят рисковете след 
напускане на дадено техническо лице
•  Пoзволява автоматизаця, за да се гарантира, че 
дадени действия ще се случат при настъпване на 
дадено събитие или когато се надвиши лимит на 
зададена стойност на параметър
•  Интегрира се с множество RMM и PSA решения, 
както и с N-able Take Control remote support tool
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Демонстрирайте, че отговаряте на 
изискванията на различни регулации

•  Поддържа грануларен контрол на достъпа на 
няколко нива, двуфакторна автентикация и 
наблюдение на използваните данни за вписване, 
за да можете лесно да идентифицирате какво се 
е случило и кога се е случило дадено събитие 
свързано с достъпа 
•  Предоставя отчети за сложността на паролите 
и промените по тях, за да се поддържа добра 
хигиена на паролите
•  Позволява извършването на периодични одити 
на правата на достъп на потребители и групи от 
потребители, за да се демонстрира отговаряне 
на зададените правила от различни регулации и 
за да се направят промени по достъпа където е 
необходимо

Накарайте вашият бизнес да се отличава

•  Решението ви помага да направите вашите 
клиенти по-ефикасни като им предоставя удобно 
Blink приложение за самообслужване за 
нулиране на пароли
•  Позволява ви да добавите още услуги към 
вашето портфолио, в случая управление на 
пароли като услуга, чрез Site add-on, както и 
лесно можете да споделяте пароли в съвместно 
управлявана IT среда
•  Позволява ви да надградите вашият бранд и да 
си създадете собствен URL адрес за услуги—
страхотен начин да докажете предимствата си 
на вашите клиенти 
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“Управлението на пароли е ключова основа в 
начина ни на поддръжка на нашите клиенти. 
Благодарение на функцията на ротация на пароли 
на Passportal, няма нито един административен 
акаунт имзежду управляваните от нас клиенти, 
където да се използва парола, която да е по-стара 
от 15 дена. Имахме среща с потенциален клиент 
където и двата им администраторски акаунта 
имаха последна промяна на паролата в далечната 
2004 година, потресаващо! Ние от ShowTech 
Solutions следим всичко с Passportal, от кодове за 
сигурност до лични сейфове и пароли за 
администраторски достъп. Клиентите ни се 
доверяват да документираме всичко. Всичко, 
което трябва да се документира и одитира, се 
прекарва през Passportal. ” 

– Чарлз Дж. Лав  
ShowTech Solutions

“Паролите са в основата на всичко и мечтата на 
всеки злонамерен хакер. N-able Passportal прави 
съответствието с регулации и спокойствието на 
ума лесно достижими. Слабите пароли вече на са 
значителна пречка—нашите клиенти вече са 
спокойни, знаейки че тяхната информация е 
винаги защитена. Данните на Infranet, както и 
данните на нашите клиенти, са лесни за 
достъпване и одитиране, спестявайки време. 
Всеки доставчик трябва да има това решение в 
своето портфолио като първа линия за защита. 
Поставяйте го в центъра на внимание на вашите 
доверени клиенти.” 

– Маринел Уаал 
InfraNet Solutions

https://www.n-able.com/products/passportal/demo
n-able.com



