
Mantendo sua VPN protegida



O ESET Secure Authentication ajuda as 

empresas a tornar o acesso a seus 

dados seguro. Qualquer organização 

pode configurar o duplo fator de 

autenticação da ESET em apenas 10 

minutos – e reduzir facilmente o risco 

de falhas causadas por roubo e senhas 

fracas e comprometidas.

A solução consiste no lado do servidor e 

no lado do cliente – o último vindo na 

forma de app de celular. As opções de 

autenticação incluem Push 

Authentication, bem como a geração e 

entrega de senhas descartáveis (OTP) 

através do app de celular, mas também 

via mensagens SMS nos tokens de 

hardware já existentes na empresa. 

Visão Geral

O aumento no uso do acesso remoto está levando as empresas a procurar por 
uma solução segura e fácil de gerenciar ao prover acesso aos bens sensíveis da 
empresa.

Há um número crescente de soluções VPN fáceis de configurar e baratas 
oferecendo acesso remoto e, em alguns casos, Gerenciamento Unificado de 
Ameaças para empresas de todos os tamanhos – de pequenos e médios 
negócios até empreendimentos.

A ESET, com sua tecnologia NOD32, dá segurança à infraestrutura de TI das 
empresas através de todos os maiores sistemas operacionais. Ela oferece uma 
maneira de prover forte autenticação através de seu aparelho VPN, usando 
senhas descartáveis (OTPs) geradas por um app simples de usar no celular do 
usuário.

O ESET Secure Authentication combinado com sua VPN dá à você acesso 
remoto fácil e ultra seguro – em qualquer lugar e a qualquer momento.



O Problema

Existe um aumento de pedidos para que as empresas ofereçam acesso 

remoto para aplicativos corporativos e recursos, vindos tanto de 

trabalhadores que usam celular, localidades com pequenas filiais, como de 

parceiros e clientes. A verdadeira segurança de rede requer múltiplos 

elementos e muitos deles são fornecidos através de qualquer um de uma 

crescente variedade de aparelhos VPN.

Contudo, como senhas estáticas são altamente conhecidas por serem 

pouco seguras e fáceis de serem comprometidas, muitos especialistas em 

segurança recomendam suplementar a autenticação interna do usuário 

destes aparelhos adicionado um segundo fator de autenticação ou uma 

autenticação mais forte.

O ESET Secure Authentication se integra à maioria dos VPNs para fornecer 

dupla autenticação do usuário, garantindo uma forte segurança para a LAN 

corporativa e os recursos centrais. 

O Duplo Fator de Autenticação (2FA) é um método de autenticação que 

requer dois pedaços de informação independentes para estabelecer a 

identidade do usuário. O Duplo Fator de Autenticação é muito mais forte do 

que uma senha de autenticação tradicional que requer apenas um fator. 

Este documento apresenta uma visão geral de quão rápido e fácil é 

configurar estes aparelhos.

Guias de integração em profundidade individuais para cada aparelho VPN 

estão disponíveis através dos links no final deste documento ou pela busca 

na Base de Conhecimento da ESET pelo nome do aparelho VPN. 

A Solução

O ESET Secure Authentication pode ser facilmente instalado para 

suplementar aparelhos VPN já existentes, adicionando forte autenticação 

sem qualquer mudança significativa na configuração da VPN. 

O método de autenticação padrão para a maioria dos aparelhos VPN é 

baseado em LDAP, RADIUS ou autenticação local. O ESET Secure 

Authentication usa o RADIUS como um método de autenticação externo 

para seu aparelho VPN.

Depois de configurar o ESET Secure Authentication e a sua VPN 

corretamente, você terá que eliminar o ponto mais fraco de qualquer 

infraestrutura de segurança – o uso de senhas estáticas, que são 

facilmente roubadas, adivinhadas, reusadas ou compartilhadas.

Benefícios

O ESET Secure Authentication oferece os seguintes benefícios em 

combinação com seu aparelho VPN escolhido:

1. Grande segurança aprimorada requisitando duas partes 

independentes de informação para autenticação;

2. Riscos reduzidos de senhas fracas;

3. Tempo mínimo necessário para treinamento e suporte dos 
usuários;

4. Fácil de implementar em sua rede. 



Como o 2FA funciona com o ESET Secure 
Authentication?

O duplo fator de autenticação requer o serviço de autenticação de um 

terceiro. O serviço de autenticação consiste em duas partes:

1. Um servidor RADIUS do ESET Secure Authentication rodando em sua rede 

Windows onde um administrador possa usar o Active Directory Users and 

Computers (ADUC) para instalar as configurações de 2FA dos usuários.

2. Um aplicativo de celular (para todos os sistemas operacionais) rodando no 

celular do usuário, que é usado para gerar OTPs para cada tentativa de 

autenticação. Alternativamente, as OTPs podem ser entregues sob 

demanda via SMS. 

Uma vez habilitado para o 2FA, o usuário deve entrar com uma OTP válida em 

adição a sua senha estática para obter acesso. Eles recebem códigos de 6 dígitos 

de um app que roda em seus celulares – códigos que podem ser gerados sem o 

telefone estar conectado à rede. A senha estática é encaminhada via VPN para o 

back-end (controlador de domínio) para verificar que a senha estática esteja 

correta. A OTP é enviada e checada através do servidor do ESET Secure 

Authetication rodando na rede. O usuário é autenticado apenas se ambas 

estiverem corretas. 
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Especificações Técnicas

Visão Geral

A autenticação RADIUS junto com o ESET Secure Authentication opera 

da seguinte forma:

1.  Um usuário remoto inicia uma conexão com a VPN;

2.  O aparelho VPN coleta o ID do usuário, a senha estática e a OTP e 

submete essas credenciais ao servidor RADIUS do ESET Secure 

Authentication;

3.  O servidor regula as credenciais para o ESET Secure Authentication Core 

Authentication Service;

4. O Serviço de Autenticação autentica a senha estática em relação ao 

Active Directory (AD) e a OTP em relação aos dados secretos 

armazenados na conta do AD do usuário;

5.  O aparelho VPN então concede ao usuário autenticado acesso à rede da 

empresa. 

Autenticação VPN com o ESET Secure Authentication
O propósito principal da sua VPN é fornecer segurança para as conexões 

remotas.  Ela pode fornecer a autenticação para isso a partir de um serviço 

externo usando o protocolo RADIUS – isso permite que o servidor RADIUS do 

ESET Secure Authentication funcione como um serviço de back-end para a 

sua VPN.

Os usuários serão autenticados primeiro pelo servidor do ESET Secure 

Authentication, que pode ser conectado com o Active Directory no back-end. 

De fato, o servidor do ESET Secure Authentication é instalado entre a VPN e o 

Active Directory.

Isso significa que o ESET Secure Authentication recebe todas as solicitações 

de sua VPN. A OTP com as solicitações de autenticação serão verificadas pelo 

servidor RADIUS do ESET Secure Authentication. O servidor retransmitirá a 

senha estática para o back-end (servidor RADIUS ou Active Directory) para 

verificação, se assim for requisitado. Depois de verificar com sucesso, uma 

mensagem ACEITO-ACEITO do RADIUS será enviada para a VPN como 

resposta de autenticação. 

Pré-requisitos para dar segurança à sua VPN com o ESET Secure Authentication

Pré-requisitos da VPN

Uma VPN com uma configuração de trabalho é 

um pré-requisito essencial para a segurança de 

sua VPN com o ESET Secure Authentication. É 

importante que ela esteja funcionando 

corretamente antes de se começar a 

implementar o ESET Secure Authentication.

Active Directory

O Active Directory já deve estar configurado – 

ele será usado como a autenticação de back-end 

para as senhas estáticas dos usuários. As contas 

do usuário devem também ter sido criadas no 

Active Directory.

ESET Secure Authentication Server

O ESET Secure Authentication deve ser 

instalado no domínio do Active Directory. O 

ESET Secure Authentication é enviado com o 

servidor autônomo RADIUS, portanto ele tem 

tudo o que você precisa para adicionar o 2FA à 

sua VPN.
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Guias de Integração
Os guias estão disponíveis na Base de Conhecimento da 
ESET para:

Barracuda

Check Point Software

Cisco ASA IPsec

Cisco ASA SSL

Citrix Access Gateway

Citrix Netscaler

Citrix XenApp server

Cyberoam

F5 Firepass

Fortinet Fortigate

Juniper

Microsoft RRAS

Microsoft RRAS com NPS

Microsoft Forefront Threat Management Gateway

Netasq

OpenVPN Access Server

Palo Alto

Sonicwall

VMWare Horizon View




