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شدهمقرراتی شناسایی/هاي قانونینیازمندي
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استاندارد و اختصاصی APIارائه
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سنجی تبادالت دادهشناسایی و اصالت
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دسترسیمجازشمارياخذ رضایت براي 
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شود؛مالی مجوز دسترسی داده میفناوربه کدام 

دسترسی به داده براي چه هدفی است؛
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احراز هویت قوي مشتریان

، تبیین رویه امن احراز هویت

امنیت عوامل و چرخه عمر 
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Decoupled ،Redirect ،Embedded: رویکردهاي احراز هویت



بنديجمع
نوآورانهمالی در ارائه خدمات فناورانهايگام
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بنديجمع
استانداردهايواسطمشخصات 
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