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Wachtwoorden. De huidige digitale wereld staat er bol van. We gebruiken ze vrijwel dagelijks op alle mogelijke plaatsen, 
zoals bij het aanmelden op de werkplek of voor toegang tot web-based of mobiele applicaties. Wachtwoorden lijken 
weliswaar een goede oplossing om toegang tot kostbare of gevoelige informatie te beveiligen, maar uit onderzoek blijkt 
dat meer dan 80% (!) van de datalekken en/of hacks veroorzaakt wordt door slechte wachtwoorden en phishing.

Ook wordt het werken met meerdere wachtwoorden en accounts vaak als lastig ervaren; de behoefte aan (sterk) 
vereenvoudigde inlogprocedures groeit gestaag. Password-less authenticatie helpt gebruikers en organisaties bij het 
optimaliseren van hun workflows en processen. Password-less combineert gebruiksgemak met de modernste en 
hoogste beveiligingsstandaarden en biedt zo de meest intuïtieve én veilige gebruikerservaring.

KICKSTART JOUW ORGANISATIE 
MET PASSWORD-LESS WERKEN
MAKKELIJKER, MAAR VOORAL VEILIGER WERKEN ZONDER WACHTWOORDEN

http://www.inspark.nl


     

HOE WERKT HET?  
Password-less toegang bestaat uit een 
aantal bouwstenen waarmee op een 
eenvoudige en vooral veilige manier 
ingelogd kan worden op de werkplek en 
bij gewenste applicaties. Vaak zelfs zonder 
dat de gebruiker het merkt. Hierdoor wordt 
het noodzakelijke wachtwoordgebruik 
tot een minimum beperkt. Password-less 
bevat oplossingen zoals de Microsoft 
Authenticator app, Windows Hello for 
Business (voor Windows 10) en (FIDO2) 
Security Keys..

1. Indien applicaties gefedereerd zijn met 
Azure AD.

2. Indien Self-Service wachtwoord herstel 
is ingeregeld.

WAAROM PASSWORD-
LESS WERKEN? 

 3 Je systemen zijn veel beter beveiligd 
tegen hackers; phishing is geen issue 
meer.

 3 Aanmelden zonder wachtwoorden zorgt 
voor een positieve gebruikerservaring, 
een verbeterde workflow en dus een 
hogere productiviteit.

 3 Het vermindert het aantal accounts per 
gebruiker1.

 3 Het identiteitsbeveiligingsniveau ligt 
beduidend hoger dan wanneer enkel 
met een wachtwoord ingelogd wordt.

 3 Password-less werken voorkomt digitale 
identiteitsfraude via “shoulder surfing.”

 3 Het aantal wachtwoord-resetaanvragen 
daalt sterk en security management 
wordt makkelijker; een ware verlichting 
voor je IT-afdeling2.

AAN DE SLAG MET  
PASSWORD-LESS WERKEN?
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WORKSHOP DESIGNHEALTH SCAN IMPLEMENTATIE ADOPTIE

IN 5 STAPPEN NAAR 
PASSWORD-LESS WERKEN

Door middel van 
een functionele 
workshop bepalen 
we welke vorm van 
Password-less het 
beste past bij jouw 
organisatie. 

1 Nadat Password-less 
geïmplementeerd is 
moet jullie organisatie 
voorbereid worden. Dit 
doen we met gerichte 
communicatie en 
opleiding(en) richting 
jullie eindgebruikers.

5Nu het scenario 
duidelijk is en de 
randvoorwaarden 
ingeregeld zijn, 
gaan we aan de 
slag om de beno-
digde bouwstenen 
te implementeren 
aan de hand van 
het design.

4We voeren een 
health scan uit om 
te bepalen of er 
wordt voldaan aan 
de voorwaarden 
voor een succesvolle 
implementatie van 
Password-less bin-
nen je organisatie.

2 Aan de hand van 
de resultaten van 
de workshop en de 
health scan, wordt 
er een geperson-
aliseerd design 
opgesteld.
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