
INTEGRE USUÁRIOS UNIX, LINUX E MAC AO AMBIENTE WINDOWS

ACTIVE DIRECTORY BRIDGE

Melhor eficiência
Forneça um único conjunto 
de ferramentas para gerenciar 
os sistemas Windows e              
Unix/Linux.

Conformidade
Forneça informações 
detalhadas para equipes de 
auditoria e conformidade, e 
gerencie de forma centralizada 
as políticas de grupo.

Segurança melhorada
Estenda o single sign-on (SSO) 
e o compartilhamento de 
arquivos, e controle o acesso a 
sistemas não-Windows.

A solução BeyondTrust Active Directory Bridge centraliza 
o gerenciamento de autenticação e configuração para 
ambientes Unix, Linux e Mac, à medida que estende à 
autenticação o Kerberos do Active Directory, o single sign-on e 
os recursos de políticas de grupo para essas plataformas.

Características e Recursos
• Autenticação do Active Directory: Permita que os usuários utilizem 

suas credenciais do Active Directory (nome de usuário e senha) para 
obter acesso ao Unix, Linux e Mac.

• Políticas de grupo: Amplie os recursos das ferramentas de 
gerenciamento de políticas de grupo para incluir configurações 
específicas para Unix, Linux e Mac – garantindo uma configuração 
consistente em toda a empresa.

• Auditoria e relatórios: Utilize um módulo centralizado e seguro com 
centenas de relatórios específicos com regras de conformidade.

• Controle de Acesso: Controle centralmente o acesso a sistemas não-
Windows, definindo quais usuários são permitidos para efetuar login 
em quais sistemas via Active Directory.

• Single Sign-On: Transfira usuários do desktop para máquinas 
remotas ou entre sistemas, sem a necessidade de inserir credenciais 
continuamente. O Kerberos, protocolo de autenticação segura do 
Active Directory, é de fácil acesso, independentemente da plataforma.

• Autenticação Remota de SmartCards: Autentique smartcards sem 
precisar inseri-lo fisicamente no servidor.
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A BeyondTrust é líder mundial no gerenciamento de acessos privilegiados, oferecendo a abordagem mais 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 na BeyondTrust. 

beyondtrust.com/pt
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Suporte da 
Plataforma

A solução Active Directory Bridge suporta uma 
ampla gama de plataformas Unix, Linux e Mac, 
incluindo CentOS, Debian, Fedora, FreeBSD, 
HP-UX, IBM AIX, Oracle Enterprise Linux, Suse, 
RedHat, Solaris, Ubuntu e outros.

BENEFÍCIOS  

Melhor eficiência
• Use credenciais do AD para obter acesso ao Unix, 

Linux e Mac.
• Realize manutenção de contas e atualizações de 

senha através do ADUC.
• Unifique políticas e simplifique implantações e 

atualizações.

Conformidade
• Forneça informações detalhadas para equipes de 

auditoria e conformidade por meio de relatórios de 
acesso e abrangência de autorização.

• Obtenha uma configuração consistente em toda a 
empresa.

Segurança melhorada
• Single sign-on para qualquer aplicativo corporativo 

que ofereça suporte a Kerberos ou LDAP.
• Suporte para compartilhamento de arquivos de rede.
• Controle central do acesso a sistemas não Windows.

“Quando passamos por auditorias, 
não nos preocupamos com os 
questionamentos do auditor - está 
tudo lá.”
DIRETOR DE TECNOLOGIA, GCI


