PRESS RELEASE
Mångmiljonaffär med svensk säkerhetsprogramvara i amerikanska bank- och
finansbranchen
Stockholm, 22 februari, 2008 Svenska April System Design AB har tillsammans med sin
amerikanska affärspartner 3gLogix sålt en exklusiv licens av DynaPass till Clareity
Security i USA. Licensen ger Clareity Security ensamrätt att sälja DynaPass, Aprils
patentskyddade produkt för engångslösenord via SMS, till kunder i den amerikanska
bank- och finansbranchen.
“Affären är ett toppbetyg åt DynaPass och ett genombrott för dynamiska lösenord via
SMS som alternativ till de dosor som ofta används av banker i Sverige”, säger Björn
Karlsson, VD April System Design. “Vårt framgångsrika samarbete med Clareity
Security visar vad bolag med djup branchkunskap kan åstadkomma med vår
patenterade säkerhetsprogramvara”, fortsätter Karlsson.
“Efter de framgångar vi har haft med DynaPass i fastighetsmäklarbranchen var det
naturligt för oss att integrera DynaPass i våra lösningar för den avsevärt större bankoch finansbranchen”, säger Gregg Larson, CEO och President Clareity Security. “Vår
produktfamilj TEXT-pass ger de finansiella institutionerna i USA ett kostnadseffektivt sätt
att leva upp till FFIEC guidance for Authentication in an Internet Banking Environment
och med TEXT-pass+ har vi en effektiv lösning för s.k. Man-in-the-Middle attacker”,
fortsätter Larson.
Med DynaPass kan man börja använda engångslösenord eller tidsbegränsade lösenord
i existerande system och applikationer. DynaPass skapar lösenord och skickar dem via
SMS till användarens mobiltelefon utifrån de regler som definierats för just den
användaren. Nya lösenord kan initieras på tidsbasis (ett nytt lösenord skickas t ex varje
morgon 04.15), via SMS eller genom att man ringer ett upptaget nummer. DynaPass är
en s.k. två-faktorslösning vilket innebär att man kombinerar två metoder för att skapa ett
effektivt skydd. Produkten är baserad på ett godkänt patent (US 6,993,658).
Statiska lösenord är ett gissel för IT-avdelningar och leverantörer av online-tjänster.
DynaPass är ett lättanvänt och kostnadseffektivt sätt att lösa det problemet på, utan att
behöva utrusta användarna med speciella dosor för lösenord.
För mer information var vänlig kontakta Björn Karlsson, VD April System Design,
08-5090 6125 eller bjorn@april.se.
DynaPass är en patenterad och mycket kostnadseffektiv lösning för dynamisk
autentisering. Lösenord skapas centralt och distribueras till användarens GSM-telefon
via SMS. DynaPass är utvecklat av det svenska kommunikations- och
säkerhetsföretaget April System Design. Bolaget med säte i Solna har sålt fler än
1 700 000 programvarulicenser. Besök www.dynapass.com för mer information.

