
PRIVILÉGIO MÍNIMO SIMPLIFICADO E CONTROLE DE APLICAÇÕES PARA WINDOWS E MAC

PRIVILEGE MANAGEMENT
FOR DESKTOPS 

Controle Granular de 
Aplicações
Reduza o risco do uso indevido 
de aplicações fornecendo 
políticas flexíveis para impor 
privilégios de concessão. 

Flexibilidade no Gerenciamento 
de Políticas
Implemente políticas 
maximizando os investimentos 
operacionais e de segurança, 
como políticas de grupo no AD 
ou McAfee ePO.

Início Rápido
Agregue valor e minimize 
a inatividade dos negócios 
com políticas de fábrica para 
implementação imediata.

A solução Privilege Management for Desktops da BeyondTrust 
controla o uso e eleva os privilégios de aplicações conhecidas, 
além de registrar e reportar atividades privilegiadas usando 
ferramentas de segurança já implementadas.

Características e Recursos
• Imposição de Privilégios Mínimos: Eleve privilégios a usuários 

padrão no Windows ou Mac por meio de controles baseados em 
políticas refinadas, fornecendo apenas o acesso necessário para a 
execução de determinadas tarefas. 

• Controle Ininterrupto de Aplicações: Crie listas brancas de aplicações 
por meio de um mecanismo flexível de políticas para definir regras 
gerais. Opções customizadas permitem ainda que as empresas 
escolham aprovação automática para usuários avançados - protegidos 
por trilhas de auditoria - ou códigos de perguntas e respostas. As 
regras de lista branca de aplicações também podem ser aplicadas com 
base na origem do software.

• Gerenciamento de Aplicações Baseado em Vulnerabilidades: 
Aproveite as informações de vulnerabilidades da solução Enterprise 
Vulnerability Management para fornecer inteligência sobre o risco 
das aplicações alvo para elevação de privilégios, permitindo que 
somente as seguras sejam executadas.

• Auditoria e Relatórios Completos: Tenha acesso a uma trilha de 
auditoria de todas as atividades do usuário, acelerando a análise 
forense e simplificando o processo de conformidade.

• Análise de Ameaças: Correlacione o comportamento do usuário 
com dados de vulnerabilidade de ativos e inteligência de segurança, 
fornecendo uma visão geral do risco do usuário.

• Integração com o Ecossistema de Segurança: Conectores de fábrica 
para integração a soluções de terceiros, incluindo aplicações de help 
desk, varreduras de vulnerabilidades e ferramentas SIEM, garantindo 
que as organizações obtenham um retorno sobre seus investimentos 
em segurança.



PRIVILEGE MANAGEMENT FOR DESKTOPS  

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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Opções de
Implantação 

BENEFÍCIOS 

• Eleva privilégios às aplicações, mantendo a produtividade 
do usuário sem comprometer a segurança.

• Rastreia e controla aplicações, protegendo os endpoints 
contra violações.

• Registra, audita e reporta atividades do usuário, 
simplificando o processo de conformidade.

• Integra-se a outras ferramentas de segurança, 
melhorando a produtividade do administrador e 
simplificando seu uso.

• É de fácil implantação, requerendo configuração mínima.

• Funciona perfeitamente com o sistema operacional, 
proporcionando uma experiência transparente e intuitiva 
ao usuário.

• Suporta uma ampla gama de aplicações, tarefas e scripts, 
além de fornecer opções de emergência para usuários 
avançados.

“A BeyondTrust facilita o nosso 
trabalho, impondo privilégios 
mínimos aos nossos endpoints. A 
solução tem ótimos controles e 
integração na política de grupos. ”
ARQUITETO DE TI,                                    
RUSSELL INVESTMENTS

Com várias opções disponíveis para atualização 
de regras (desde GPOs e Web Services ao McAfee 
ePolicy Orchestrator), a BeyondTrust protege os 
desktops sem sobrecarregar o suporte técnico.


