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DEVOPS SECRETS SAFE

Aplique as Melhores Práticas de 
Gerenciamento de Segredos
Proteja e automatize o 
armazenamento e o acesso de 
segredos usados por aplicações, 
ferramentas e outros processos em 
seu ambiente DevOps.

Garanta a Agilidade do DevOps
O DevOps Secrets Safe foi 
desenvolvido para habilitar as 
equipes de DevOps, fornecendo 
uma abordagem REST API-first, ou 
seja, permitindo fluxos de trabalho 
do DevOps com cobertura total 
de aplicações a fim de garantir a 
máxima agilidade.

Integre-se com a cadeia de 
ferramentas do DevOps
Ative a entrega mais rápida de 
aplicações por meio de integrações 
nativas sem atrito com ferramentas 
comuns do DevOps, como Ansible, 
Jenkins e Azure DevOps.

O DevOps Secrets Safe permite a proteção e o gerenciamento 
de segredos usados na cadeia de ferramentas de integração 
e entrega contínuas (CI/CD), aplicações e outros processos 
automatizados. A solução ajuda as organizações a reduzir os 
riscos de segurança e conformidade associados à expansão de 
segredos, além de melhorar a agilidade. 

Recursos e Benefícios
• Gerenciamento Centralizado de Informações Sigilosas:  Faça a gestão 

centralizada (armazenamento, acesso e auditoria) de segredos usados 
por aplicações, ferramentas e outras identidades não humanas 
utilizando uma solução projetada especificamente para ambientes 
DevOps dinâmicos. Substitua credenciais codificadas em scripts por 
chamadas de API para controlar ainda mais os segredos e proteger a 
superfície de ataque.

• Suporte a API REST e Interface CLI: As APIs REST permitem fluxos 
de trabalho do DevOps e a ferramenta CLI (Command Line Interface) 
facilita a interação API, aumentando a velocidade e agilidade para as 
equipes de DevOps.

• Integrações nativas com ferramentas de DevOps: Aproveite as 
integrações nativas da ferramenta para proteger e gerenciar segredos 
usados pelas plataformas em nuvem IaaS, ferramentas de CI/CD, 
contêineres, ferramentas de orquestração e muito mais. O DevOps 
Secrets Safe também se integra a repositórios de identidade comuns 
para autenticação.

• Disponibilidade e Desempenho: Reduza o risco de tempo de 
inatividade com uma solução altamente disponível baseada em micro 
serviços. A arquitetura e o modelo de implantação do DevOps Secrets 
Safe atendem aos requisitos de tolerância a falhas e escalabilidade de 
ambientes corporativos complexos.

• Auditoria e Armazenamento de Registros Automatizados e 
Centralizados: Crie uma trilha de auditoria de todas as operações de 
segredos para gerenciar quem acessa o quê e quando, além de auditar 
todo o ciclo de vida dos mesmos.

GERENCIAMENTO SEGURO DE SEGREDOS PARA AMBIENTES DEVOPS CORPORATIVOS
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A BeyondTrust é líder mundial no gerenciamento de acessos privilegiados, oferecendo uma abordagem direta para evitar 
violações relacionadas a privilégios. Nossa plataforma permite que as organizações dimensionem facilmente a segurança de 
privilégios à medida que as ameaças evoluem nos ambientes de endpoints, servidores, nuvem, DevOps e dispositivos de rede. 
Mais de 20.000 clientes confiam nas soluções da BeyondTrust.
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Priorizar a
Segurança

BENEFÍCIOS 
Aumente a produtividade
Automatize o armazenamento, acesso e auditoria de 
segredos para garantir que suas equipes não foquem em 
práticas manuais, inseguras e inconsistentes.

Simplifique a conformidade
Uma trilha de auditoria completa e facilmente acessível 
de todas operações de credenciais e segredos que ajuda a 
demonstrar conformidade com os regulamentos e evita os 
custos associados a falhas nos processos.

Reduza o Risco
Reforce boas práticas no gerenciamento de credenciais 
e segredos em todos os ambientes DevOps para eliminar 
alguns vetores de ataque e reduzir outros riscos 
relacionados a credenciais comprometidas, ao mesmo tempo 
em que apoia iniciativas de conformidade. 

O DevOps Secrets Safe foi 
desenvolvido para atender 
aos requisitos dinâmicos de 
ambientes DevOps altamente 
elásticos. A arquitetura e 
o modelo de implantação 
equilibram a necessidade 
de operar com segurança os 
requisitos de performance e 
alta disponibilidade das equipes 
corporativas.

As credenciais usadas nos ambientes 
DevOps são o principal alvo dos atacantes. 
A implementação de uma solução de gestão 
centralizada como o DevOps Secrets Safe 
reduz o risco de exposição sem diminuir o 
processo de entrega da aplicação.


