Licentie types
Net2AzureSyncServer
Professional

Ultimate

€1500

€3500

(excl. BTW, eenmalig)

(excl. BTW, eenmalig)

Geen gebruikerslimiet

Geen gebruikerslimiet

Geen deurenlimiet

Geen deurenlimiet
Ondersteunt gecombineerde
autorisaties (*)

* Verschil tussen Professional en Ultimate
Als u gebruik maakt van veel Azure groepen en de gebruikers in Azure zijn meestal lid van
meerdere groepen, dan zult u waarschijnlijk veel baat hebben bij een Ultimate licentie. Net2 werkt
met geavanceerde bevoegdheden. Hierbij is het niet mogelijk om autorisaties met dezelfde deuren te
combineren. De Ultimate licentie biedt echter functionaliteit die dit probleem omzeilt. Dat betekent
dat u zich niet druk hoeft te maken over eventuele fouten, omdat de software automatisch
gecombineerde autorisaties aanmaakt waar dat nodig is.
Omdat het lastig kan zijn om grip te krijgen op het concept van ‘gecombineerde autorisaties’,
hebben we een simpel voorbeeld dat u kan helpen om dit concept beter te begrijpen.

Custom Net2AzureSyncServer
De Net2AzureSyncServer applicatie biedt veel mogelijkheden en opties, maar wellicht mist het nog
iets dat specifiek is voor uw organisatie. Neem in dat geval gerust contact met ons op. Samen
komen we gegarandeerd tot een oplossing.
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Jan

Gecombineerde autorisaties

Jan is lid van de security
groep ‘Man_Autorisatie’ in
Active Directory
Jan heeft de autorisatie
‘Man_Autorisatie’ in Net2

Jan

Jan krijgt een baan als schoonmaker.
Jan heeft nu toegang nodig tot het toilet voor mannen, maar ook voor het
toilet voor vrouwen.
Jan heeft een autorisatie nodig die een combinatie is van
‘Man_Autorisatie’ en ‘Vrouw_Autorisatie’.

Professional
Een nieuwe security groep en
autorisatie zijn nodig voor de
toegang voor een schoonmaker.
Jan is lid van security groep
‘Man_Vrouw_Autorisatie’ in
Active Directory
Jan heeft de autorisatie
‘Man_Vrouw_Autorisatie’ in
Net2

Ultimate
Jan is lid van security groep
‘Man_Autorisatie’ en
‘Vrouw_Autorisatie’ in Active
Directory
In Net2 wordt automatisch een
gecombineerde autorisatie
aangemaakt
Jan krijgt de dynamisch
aangemaakte autorisatie in Net2
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