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N-able™ Passportal™ + Documentation 
Manager je cloudové řešení šifrované 
ochrany hesel s funkcí správy dokumentace 
navržené pro poskytovatele řízených služeb. 
Pomáhá poskytovatelům řízených služeb 
spravovat přihlašovací údaje zákazníků 
a jejich klientské informace s omezeným 
přístupem, přičemž současně technikům 
umožňuje standardizovat poskytování 
služeb a urychlit řešení problémů.

N-able Passportal + 
Documentation Manager

Správa bezpečnostních rizik 
• Poskytuje správu hesel pro generování silných hesel 

podle osvědčených postupů, zamezení opětovného 
použití a automatizaci pravidelné změny hesel 
i rutinní údržby.

• Zprostředkovává automatické aktualizace hesel ve 
službách Active Directory®, Azure® Active Directory 
a Microsoft 365™ aktualizací konfigurací, aby 
odpovídaly nově změněným hodnotám hesla.

• Nabízí ochranu dat a šifrování na oborové úrovni, 
kontrolované a testované společností Rapid7, 
a certifikaci typu 1 podle standardu SOC 2 pro 
kritéria důvěryhodných služeb: zabezpečení, 
dostupnost a důvěrnost.

Chytřejší práce s integrovanou IT dokumentací
• Díky předpřipraveným šablonám pomáhá 

zjednodušit proces dokumentace dodržováním 
standardů pro poskytovatele řízených služeb 
týkajících se toho, co dokumentovat.

• Umožňuje vašim technikům pracovat efektivněji 
s připojenými aktivy, články a hesly v jediné 
platformě.

• Umožňuje vám poskytovat konzistentní služby celé 
klientské základně, bez ohledu na personální změny 
u techniků.

Maximální efektivita
• Předchází plýtvání časem při procházení nebo 

aktualizaci seznamů/tabulek a zamezuje chybám 
vedoucím k uzamčení a resetování účtů.

• Usnadňuje rychlé zapojení nových techniků pro 
požadovaný přístup a poskytuje možnost rychle 
odvolat přístup s cílem omezit riziko po odchodu 
techniků.

• Umožňuje zavést automatizované pracovní postupy 
s cílem zajistit, že k určitým akcím dojde až poté, co 
je aktivuje nějaká událost nebo dojde k překročení 
konkrétní prahové hodnoty.

• Integruje se s mnoha řešeními RMM a PSA a také 
s nástrojem vzdálené podpory N-able Take Control.



Prokázání shody s pravidly
• Podporuje podrobné řízení přístupu na různých 

úrovních, dvoufaktorové ověřování 
a monitorování použití přihlašovacích údajů 
s cílem snadno identifikovat, co a kdy se 
v oblasti přístupu stalo.

• Poskytuje výkazy týkající se složitosti a změn 
hesel s cílem zachovat vysokou úroveň kvality 
hesel.

• Umožňuje provádět pravidelné kontroly oprávnění 
uživatelů a skupin s cílem prokázat shodu 
s pravidly a zajistit přístup k úpravám dle potřeby. 

Odlišení vašeho podnikání
• Aplikace Blink pro samoobslužné obnovení hesla 

zajistí vašim zákazníkům vyšší efektivitu.

• Můžete rozšířit svoji nabídku servisních produktů 
tím, že klientům nabídnete správu hesel na 
stránce jako službu, což vám umožní bezpečně 
sdílet hesla ve spoluspravovaném IT prostředí.

• Můžete přidat svoji značku a vytvořit vlastní 
adresu URL služby – ideální způsob, jak posílit 
hodnotu, kterou poskytujete klientům.

„Správa hesel představuje základní pilíř toho, jak 
podporujeme naše zákazníky. Zásluhou funkce 
pravidelné změny hesel řešení Passportal není v našem 
spravovaném portfoliu klienta žádný administrativní 
účet, kde by bylo heslo starší 15 dní. Setkali jsme 
se s potenciálním zákazníkem, u kterého se hesla 
obou administrativních účtů měnila naposledy 
v roce 2004, k neuvěření! Ve společnosti ShowTech 
Solutions sledujeme v řešení Passportal veškeré dění, 
odbezpečnostních kódů přes bezpečnostní schránky 
až po hesla pro administrátorský přístup. Zákazníci 
nám důvěřují, že zajistíme zdokumentování všech jejich 
záležitostí. V řešení Passportal se zpracovává všechno, 
co je potřeba zdokumentovat a zkontrolovat. “

– Charles J. Love 
ShowTech Solutions

„Hesla jsou branou ke všemu a snem každého aktéra 
ohrožení. Díky N-able Passportal lze snadno dosáhnout 
shody s pravidly a vyhnout se stresu. Už se není třeba 
potýkat se slabými hesly – naši klienti už si nemusí 
dělat starosti, protože ví, že jsou jejich informace 
vždy v bezpečí. Data společnosti Infranet lze stejně 
jako data klientů rychle a snadno načíst pro účely 
kontroly, což výrazně šetří čas. Toto řešení by nemělo 
chybět v portfoliu žádného člena kanálu jakožto první 
linie obrany. U našich důvěřovaných klientů neustále 
zdůrazňujeme jeho důležitost.“

– Marynel Wahl 
InfraNet Solutions
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