Waarom Digi-ID Open Authenticatie Protocol gebruiken?
De toekomst van veilig aanmelden en inloggen

Digi-ID zorgt voor snel, moeiteloos aanmelden en inloggen voor gebruikers.
Digi-ID laat de kwetsbare manier van
aanmelden door middel van gebruikersnaam en wachtwoord verdwijnen. Gebruikers hoeven zich niet meer druk te maken
of ze zich nog de juiste gegevens herinneren. Maar wat nog belangrijker is, is dat
gebruikers zich geen zorgen meer hoeven
te maken over hun accounts en de kwetsbaarheid van hun inloggegevens.

Dankzij de combinatie van beproefd cryptografische Blockchain beveiliging en het
gebruikersgemak van DigiByte mobiele
wallet, kan Digi-ID worden toegepast door
eenieder, ongeacht of zij technisch zijn of
niet. De enorme stap in het beveiligen van
aanmeld-/inlogprotocollen voldoet aan de
verwachtingen van gebruikers over de
hele wereld en is een ongeëvenaarde
wereldwijde standaard voor aanmeld-/inloggegevensbeveiliging.

Ervaring van gebruikers toont aan dat de
naadloze wijze waarop Digi-ID de aanmelding uitvoert voor een groter gebruikersgemak zorgt en de aanmeld- handelingen verkleint. Tegelijkertijd verlaagt
Digi-ID ook de ‘drempel tot aanmelden’
voor nieuwe gebruikers.

Met plugins beschikbaar voor alle gangbare website van tegenwoordig, is het
opzetten van het Digi-ID- protocol erg
makkelijk. Digi-ID is gratis te gebruiken en
zal gratis blijven. Zonder advertenties
voor gebruikers en zonder kosten voor
integrators. Digi-ID is ontwikkeld door de
DigiByte Foundation om de wereld een
veilige, kosteloze manier te bieden om
gebruik te maken van de kracht van Blockchain technologie in combinatie met
internetdiensten.

Digi-ID kan ook gebruikt worden in combinatie met traditionele aanmeld-/inlogmethodes. Hierdoor ondersteunt Digi-ID
webdiensten en websites die gebruikmaken van een gebruikersnaam en wachtwoord. Gebruikers kunnen moeiteloos
overstappen naar Digi-ID of kunnen hun
accountbeveiliging verhogen door hun
bestaande inloggegevens te koppelen aan
Digi-ID. Kortom, het is voor bestaande
gebruikers niet nodig om een nieuw profiel aan te maken om alsnog volledig gebruik te maken van dit veiliger aanmeldprotocol en op deze manier oude, kwetsbare
aanmeldmethodes te vervangen.

Het gebruik van Digi-ID vergroot tevens de
vertrouwensbasis tussen websitebeheerders en gebruikers op basis van beveiliging
en privacygegevensbescherming. Met
minder risico op
datalekken en datadiefstal van inloggegevens. De Digi-ID protocol zorgt voor een
onbreekbare versleuteling van aanmeld-/
inlogmethode waardoor de kans op oneigenlijk gebruik of diefstal is uitgesloten.

https://github.com/digicontributer?tab=repositories

Voor meer informatie over het integreren van Digi-ID in uw website of applicatie, zie
https://www.digi-id.io

