
PROTEJA CONTAS PRIVILEGIADAS E GARANTA A CONFORMIDADE

PRIVILEGE MANAGEMENT
FOR UNIX & LINUX 

Limite o Acesso Root
Forneça regras de elevação 
de privilégios refinadas para 
executar tarefas ou comandos 
específicos. 

Audite Todas as Atividades    
do Usuário
Proteja contra alterações 
não autorizadas em arquivos, 
scripts e diretórios.

Monitore Logs e Sessões
Detecte contas e usuários 
suspeitos, além de atividades 
nos servidores em tempo real.

O Privilege Management for Unix & Linux é uma solução que 
gerencia os privilégios, oferecendo visibilidade e controle em 
ambientes complexos de servidores.

Características e Recursos
• Auditoria e Governança: Analise o comportamento do usuário 

coletando, armazenando e indexando registros de digitações, 
gravações de sessões e outros eventos privilegiados.

• Imponha Privilégios Mínimos: Eleve privilégios para usuários Unix e 
Linux por meio de controles baseados em políticas refinadas.

• Política de Acesso Dinâmico: Utilize variáveis como hora, dia, local e 
status de vulnerabilidade da aplicação/ativo para tomar decisões de 
elevação de privilégio.

• Controle Remoto de Sistemas e Aplicações: Permita que os usuários 
executem comandos específicos e conduzam sessões remotamente 
com base em regras, sem autenticar-se como admin ou root.

• Monitoramento de Integridade de Arquivos e Políticas: Audite e 
reporte sobre alterações em arquivos críticos de políticas, sistemas, 
aplicações e dados.

• 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.
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COMO FUNCIONA



PRIVILEGE MANAGEMENT FOR UNIX & LINUX

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. 

beyondtrust.com/pt
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Plataformas 
Suportadas

BENEFÍCIOS PARA O NEGÓCIO 

Garanta a Conformidade
• Forneça uma trilha de auditoria de todas as atividades 

do usuário.
• Permita a conformidade por meio da 

compartimentalização de tarefas de TI que exigem 
contas privilegiadas.

• Garanta que arquivos e políticas críticos não tenham 
sido alterados.

 
Proteja Sistemas e Arquivos Críticos
• Limite as superfícies de ataque fornecendo apenas o 

acesso necessário para a conclusão de uma tarefa.
• Previna o uso da conta root.
• Ative somente aplicações e comandos aprovados para 

serem executados.
• Elimine soluções alternativas ou lacunas que possam 

levar a explorações.
• Tome decisões sobre privilégios com base no    

contexto e risco.
• Proteja arquivos críticos contra malware e                  

uso indevido.
 
Melhore a Eficiência
• Simplifique processos complexos com o sudo.
• Simplifique o gerenciamento e acelere as 

implantações com um console de gerenciamento 
central.

“A implementação do Privilege 
Management for Unix & Linux 
foi muito bem-sucedida. Todo 
o acesso aos servidores é 
limitado - mesmo via SSH. Os 
auditores podem ver facilmente 
que os procedimentos estão 
sendo seguidos e que nossos 
colaboradores de TI podem 
continuar produtivos.”
SVP SYSTEMS / RECOVERY, CTO, DCI

O Privilege Management for Unix & Linux suporta 
mais de 100 plataformas, incluindo Debian GNU, 
HP-UX, HP Tru 64, Red Hat Enterprise Linux, Sun 
Solaris, SuSE Linux Enterprise, VMware ESX, IBM 
AIX, entre outras.


