
Melhore a segurança de sua empresa, fornecendo visibilidade aprimorada e 
controles de governança automatizados para todos os seus usuários.

Saiba Mais

Os CISOs devem responder:

As empresas precisam de soluções de segurança que possam 
se integrar, destravando assim casos de uso avançados:

1 “The State of Identity: How Security Teams Are Addressing Risk", IDSA, 10 de dezembro de 2019     |    2 SP “The 2019 Identity Report”, SailPoint
3 “The Forrester Wave: Privileged Identity Management”, Q3 2016    |    4 “Relatório de Ameaças de Acessos Privilegiados 2019”, BeyondTrust

Governança de Identidade e Gerenciamento de Acessos Privilegiados

À medida que os ambientes de TI se tornam mais complexos, torna-se praticamente impossível 
rastrear ações em constante mudança entre usuários, dispositivos, contas gerenciadas 

e seus níveis correspondentes de acesso.

A falta de visibilidade transparente coloca as empresas em risco
de violações de segurança e falhas nas auditorias.

Quais são os Desafios Comuns?

Como Você Pode Enfrentar Esses 
Desafios de Segurança?

das empresas entendem que é 
importante integrar as soluções PAM493%

considera que suas soluções 
atuais estão totalmente 
integradas446%

acredita que “a integração com as ferramentas 
que já possuímos” aumentaria a segurança463%

1 em cada 3
empresas não possui automação 
de senha self-service2

Reforce a Segurança com as Integrações 
BeyondTrust e SailPoint

MELHORES METAS 
DE SEGURANÇA

AGILIDADE NOS 
PROCESSOS EFICIÊNCIAS

A SOLUÇÃO
A integração das soluções BeyondTrust Privileged Access 

Management (Gerenciamento de Acessos Privilegiados) e SailPoint 
Identity Governance (Governança de Identidades) fornece acessos 

adequados e o uso apropriado de privilégios, com eficiência.

QUEM 
tem acesso 

a quê?

PRECISAM
desse acesso?

O QUE 
estão fazendo com 

esse acesso?

80%
das violações 
envolvem credenciais privilegiadas3

Administradores 
de Banco de 

Dados

Administradores 
de Aplicativos

Terceiros e 
Fornecedores

Administradores 
de Aplicações e 

Desenvolvedores

Máquinas e 
Dispositivos 

IoT

Suporte 
Técnico 

Usuários sem 
Privilégios

acreditam que provavelmente tiveram uma violação 
direta ou indireta em virtude de acessos de 
colaboradores no último ano4

64% das empresas

GESTÃO 
CENTRALIZADA 

Garanta uma visão 
centralizada e 

completa dos acessos 
de cada identidade em 
todas as contas padrão, 

privilegiadas, 
compartilhadas ou de 

sistemas

RISCOS 
REDUZIDOS
Elimine contas 

privilegiadas 
desnecessárias à 

medida que os 
usuários trocam de 
função ou deixam a 

empresa

ACESSO 
AUTOMATIZADO

Empodere os 
administradores de TI, 

especialistas e 
executivos com os 

acessos privilegiados 
necessários para 

executar seu trabalho

das organizações dizem que as identidades 
cresceram cinco vezes nos últimos 10 anos1 

têm um programa de identidades sem 
as melhores políticas e procedimentos2

têm um processo de identidades totalmente 
automatizado, incluindo gerenciamento de senhas2

Segurança
Integrada

apenas

https://www.beyondtrust.com/partners/technology-partners/sailpoint

