
DESCUBRA, GERENCIE, AUDITE E MONITORE CONTAS PRIVILEGIADAS DE TODOS OS TIPOS

PASSWORD SAFE

Descoberta Completa
Assegure-se de que todas as 
contas privilegiadas sejam 
identificadas continuamente, 
integradas automaticamente e 
gerenciadas.

Monitoramento Aprimorado
de Sessão
Disponibilize gravação 
de sessão integrada para 
visibilidade do comportamento 
do usuário privilegiado em 
tempo real.

Análise Avançada de Ameaças 
Privilegiadas
Tenha visibilidade da 
integridade dos ativos para que 
os times de TI possam tomar 
decisões mais assertivas sobre 
privilégios.

A solução Password Safe unifica senhas e gerenciamento 
de sessões privilegiadas, fornecendo a descoberta, o 
gerenciamento, a auditoria e o monitoramento seguros 
para credenciais privilegiadas. Com o Password Safe, as 
empresas obtêm completo controle e responsabilidade sobre           
contas privilegiadas.

Características e Recursos
• Descoberta contínua de contas automatizadas e auto-onboarding: 

Potencialize o mecanismo de descoberta na rede para verificar, 
identificar e criar perfil de todos os ativos. A categorização dinâmica 
permite o auto-onboarding nos grupos inteligentes, garantindo uma 
gestão eficiente.

• Gerenciamento seguro de chaves SSH: Altere automaticamente 
as chaves SSH de acordo com um cronograma definido e aplique 
controles de acesso e fluxo de trabalho granulares. Aproveite as 
chaves privadas para registrar usuários com segurança em sistemas 
Unix / Linux por meio do proxy, sem exposição do usuário à chave e 
com gravação de sessão totalmente privilegiada.

• Gerenciamento de senhas de aplicação para aplicação: Elimine 
credenciais de aplicações embutidas ou codificadas por meio de uma 
interface API adaptável que inclui um número ilimitado de cache de 
senhas para escalabilidade e redundância.

• Gerenciamento Avançado de Sessões Privilegiadas: o 
gerenciamento de sessões permite controle duplo, possibilitando 
que administradores registrem, bloqueiem e documentem 
comportamentos suspeitos sem eliminar as sessões -                                
ou produtividade.

• Controle de Acesso Adaptativo: Avalie o contexto just-in-time 
e simplifique as solicitações de acesso considerando dia, data, 
hora e local que um usuário acessa recursos para determinar sua 
autorização de acesso a esses sistemas.

• Análise Avançada de Ameaças Privilegiadas: Meça as características 
de recursos e comportamento do usuário de um dia para o outro, 
avaliando o escopo e a velocidade de quaisquer alterações que possam 
alertá-lo sobre desvios suspeitos.



BENEFÍCIOS 

Fluxo de trabalho e Usabilidade:
• Potencialize os controles de acesso baseados em função com integração 

AD e LDAP.
• Gerencie o fluxo de trabalho de check-out com conectividade RDP e SSH 

por meio de ferramentas de desktop, como PuTTY e MSTSC.
• Resolva solicitações de chamadas de emergência.
• Maximize um jump host em Unix / Linux para executar um comando ou 

script após a conexão da sessão.

Segurança, Escalabilidade e Tempo de Atividade 
• Conte com appliances reforçados com componentes FIPS 140-2, 

criptografia AES 256 e comunicações TLS.
• Habilite um número ilimitado de dispositivos protegidos por senha para 

serem conectados a um Grupo de Disponibilidade Always on do SQL, 
garantindo a alta disponibilidade e escalabilidade.

Desenvolvimento Turnkey 
• Implemente a solução com rapidez e segurança, utilizando o mínimo de 

interfaces para configuração e gerenciamento.

“Recomendo 
fortemente as 
soluções de PAM da 
BeyondTrust por seus 
recursos excepcionais 
de segurança, 
gerenciamento, 
administração e 
auditoria.”
TATA CONSULTANCY 
SERVICES

PASSWORD SAFE

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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