
Líder em Identidades Inteligentes  
e Segurança de Acessos 

A BeyondTrust é líder mundial em identidades 
inteligentes e segurança de acessos, 
empoderando as organizações para proteger 
identidades, bloquear ameaças e oferecer acesso 
dinâmico, garantindo a segurança de todos os 
ambientes de trabalho. 

Proteja Todas as Identidades, Acessos e Endpoints em seu Ambiente
Nossa plataforma e produtos integrados oferecem a mais avançada solução de gerenciamento de acessos privilegiados 
(PAM) do setor, permitindo que as organizações reduzam rapidamente sua superfície de ataques por meio de ambientes 
tradicionais, na nuvem e híbridos.

PROTEJA IDENTIDADES E ACESSOS CONTRA AMEAÇAS CIBERNÉTICAS 

GERENCIAMENTO 
DE SENHAS 
PRIVILEGIADAS 

Descubra, gerencie, faça auditoria, 
e supervisione contas e sessões 
privilegiadas de todos os tipos

 
    GERENCIAMENTO  

DE SEGURANÇA 
NA NUVEM

Automatize o gerenciamento 
de identidades e ativos em 
seu ambiente multicloud

ACESSO
REMOTO
SEGURO

Proteja, gerencie e faça auditorias 
de sessões de acessos remotos 
privilegiados de terceiros, 
administradores e Help Desk

GERENCIAMENTO 
DE PRIVILÉGIOS 
EM ENDPOINTS 

Remova privilégios excessivos 
de usuários em sistemas 
Windows, MAC, Unix, Linux e em 
dispositivos de rede 
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LÍDER EM IDENTIDADES INTELIGENTES E SEGURANÇA DE ACESSOS 

A BeyondTrust é líder mundial em identidades inteligentes e segurança de acessos, empoderando as organizações para 
proteger identidades, bloquear ameaças e oferecer acesso dinâmico, garantindo a segurança de todos os ambientes 
de trabalho. Nossa plataforma e produtos integrados oferecem a mais avançada solução de gerenciamento de acessos 
privilegiados (PAM) do setor, permitindo que as organizações reduzam rapidamente sua superfície de ataque por meio de 
ambientes tradicionais, na nuvem e híbridos. Mais de 20.000 clientes confiam na BeyondTrust, incluindo 75 empresas da 
Fortune 100 e uma rede global de parceiros.  

beyondtrust.com/pt

“Eu recomendo os 
produtos PAM da 
BeyondTrust por sua 
excepcional segurança, 
gerenciamento, 
administração e 
recursos de auditoria.”

TATA CONSULTANCY 
SERVICES

Casos de uso
Defenda-se contra 

ameaças relacionadas 
a credenciais roubadas, 

privilégios mal utilizados, 
e acessos remotos 

indesejáveis.

Segurança na nuvem

Ransomware

Zero Trust

Conformidade

Cibersegurança

Transformação digital

Eficiência do Help Desk

Soluções de Segurança que Impulsionam seu Negócio
A BeyondTrust protege identidades e acessos críticos contra ameaças de segurança e, ao 
mesmo tempo, cria eficiências operacionais.  Nossa plataforma integrada proporciona retorno 
rápido do investimento com soluções que não apenas são simples de implantar como também 
possibilitam uma excelente experiência ao usuário.
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Gerenciamento de Senhas Privilegiadas
• Descubra, classifique e faça o on-boarding automático de todas as contas 

privilegiadas 
• Administre, registre, faça auditoria e supervisione atividades de sessões 

privilegiadas 
• Controle o acesso a segredos e credenciais privilegiadas utilizados por 

aplicações, ferramentas e outras identidades não humanas 

Gerenciamento de Privilégios em Endpoints
• Elimine privilégios locais de administrador em todos os endpoints rapidamente 

com políticas de Início Rápido, prontas para o uso
• Impeça ataques de ransomware impondo a restrição de privilégios e  

controlando aplicações 
• Obtenha compliance removendo excesso de privilégios, criando listas de 

aplicativos permitidos e provendo uma trilha de auditoria para acompanhar a 
atividade dos usuários

Acesso Remoto Seguro
• Habilite terceiros e acessos remotos com recursos abrangentes projetados para 

maximizar a produtividade.
• Conecte-se de qualquer local, a qualquer lugar, a qualquer dispositivo – sem a 

necessidade de uma VPN
• Alcance conformidade com trilhas de auditoria e relatórios incontestáveis

Gerenciamento de Segurança na Nuvem
• Descubra, visualize e administre todos os privilégios em ambientes multicloud
• Ajuste privilégios e permissões em múltiplas plataformas a partir de uma  

única interface 
• Aprimore recomendações para controlar privilégios em excesso e  

fornecer o nível correto de acesso  


