equensWorldline lanceert de eerste browsergebaseerde oplossing voor Strong Customer
Authentication, geschikt voor alle gebruiks-devices
Utrecht, 13 september 2019 - equensWorldline, een dochteronderneming van Worldline
[Euronext: WLN], de Europese leider in de betaal- en transactiedienstensector,
introduceert de eerste browser-gebaseerde Strong Customer Authentication1 oplossing in
de markt. Hiermee is een universele oplossing beschikbaar waarmee banken sterke
klantauthenticatie voor elk gebruikersprofiel kunnen aanbieden. Banken hebben daarmee
nu ook een sterke authenticatieoplossing voor gebruikers die niet over een smartphone
beschikken.
Banken staan voor de uitdaging om Strong Customer Authentication te implementeren voor zowel
betalingen waar betaler en ontvanger zich niet op dezelfde plek bevinden, alsook voor het verlenen
van toegang tot betaalrekeningen. Een van hun uitdagingen daarbij is het vervangen van de huidige
authenticatieoplossing op basis van OTP SMS (One-Time Password verzonden per SMS ter
goedkeuring van 3DSecure betaaltransacties). Dit is nodig omdat deze oplossing niet voldoet aan de
two-factor authenticatiecriteria die door PSD2 voor dergelijke betalingen worden opgelegd.
Daarnaast dienen zij een oplossing te bieden die geschikt is voor alle gebruikers en alle use cases
(niet alleen betalingen, maar ook alle online banking toepassingen).
Een innovatieve authenticatieoplossing met universele dekking
equensWorldline's oplossing, genaamd WL Trusted Authentication, is beschikbaar voor mobiele
toepassingen (smartphones) en webbrowsers (mobiele telefoons en computers). De oplossing is
uniek in de markt vanwege de universele dekking en de technische innovatie waardoor de
browserversie eenvoudig geïmplementeerd kan worden, doordat geen software geïnstalleerd hoeft
te worden.
De oplossing heeft een Europees octrooi en is enkele jaren geleden ontwikkeld om tegemoet te
komen aan de groeiende behoeften van banken op het gebied van sterke klantauthenticatie. De
oplossing wordt al bij veel Europese banken ingezet (meer dan 120 miljoen transacties per jaar).
De nieuwe browser-gebaseerde oplossing is innovatief omdat het banken in staat stelt om sterke
authenticatie te bieden zonder dat hiervoor externe hardware (bijvoorbeeld tokens), smartphones of
software-installatie op de computer van de gebruiker nodig is. De gebruiker meldt zijn/haar browser
aan op een eenvoudige en transparante manier, en kan dan een sterke authenticatie uitvoeren op
vergelijkbare wijze als bij het invoeren van inloggegevens om toegang te krijgen tot zijn/haar online
bank. In deze browser-gebaseerde oplossing zijn dezelfde beveiligingsmaatregelen toegepast als in
de oplossing voor mobiele telefoons.
Integratiemethoden aangepast aan de strategie van de bank
De integratiemethode wordt aangepast aan de digitale strategie en planningsbehoefte van de bank.
Er is een mobiele oplossing die geïntegreerd kan worden in de bestaande mobiele applicatie van de
bank, een mobiele white-label oplossing die kan worden aangepast aan de ‘look-and-feel’ van de
bank, en een mobiele oplossing met een Worldline-label voor snelle implementatie. In aanvulling
hierop is er nu dus ook een browser-oplossing beschikbaar voor alle zakelijke en particuliere klanten
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“Strong customer authentication” betekent authenticatie gebaseerd op het gebruik van twee of meer elementen uit de
volgende categorieën: iets dat de gebruiker weet, iets dat de gebruiker bezit, en iets dat de gebruiker zelf is.

die geen smartphones gebruiken. De oplossing is eenvoudig toegankelijk vanaf elke computer,
tablet of telefoon-browser en vereist geen installatie.
Een voortdurend evoluerende oplossing
Wolf Kunisch, Chief Business Division Officer bij EquensWorldline: "Als toonaangevende speler in de
betaalsector stellen wij onze klanten in staat om in te spelen op de zich voortdurend ontwikkelende
eisen en wensen van de markt. Deze nieuwe browser-oplossing is een onvermijdelijke aanvulling op
het mobiele kanaal voor klantgroepen die niet met smartphones zijn uitgerust, maar ook als fallback oplossing in geval van een telefoonstoring. Bovendien zal het met de volgende versie van deze
module, met behulp van de WebAuthn API gedefinieerd door het W3C (World Wide Web
Consortium), ook op de browser mogelijk zijn om biometrische controle aan te bieden, en dus
dezelfde authenticatiefactoren aan te bieden als momenteel bestaan op de mobiele applicatie.
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