
PROTEJA E CONCEDA ACESSO A PRIVILÉGIOS SOB DEMANDA PARA ADMINISTRADORES DE SISTEMA

PRIVILEGE MANAGEMENT
FOR WINDOWS SERVERS 

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 Windows Servers da 
BeyondTrust reduz o risco do uso indevido de privilégios, 
atribuindo privilégios de administrador somente a 
determinadas tarefas autorizadas, controlando o uso 
de aplicações e scripts, e registrando e monitorando       
atividades privilegiadas.

Características e Recursos
• Gerenciamento Completo de Privilégios Mínimos: Eleve privilégios 

permitindo que os administradores de sistemas trabalhem como 
usuários padrão por meio de controles baseados em políticas 
refinadas. Exerça o controle granular das operações do Windows 
e da linha de comando através do PowerShell e do terminal, 
a fim de reduzir o risco dos privilégios serem usados em um                              
ataque cibernético.

• Controle Ininterrupto de Aplicações: Crie whitelistings 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.

• 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.

• Auditoria e Controle Completos: Colete, armazene com segurança 
e indexe registros de teclas, gravações de sessões e outros eventos 
privilegiados para agilizar a análise forense e simplificar a 
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.

• Monitoramento de Arquivos e Registros: Audite e reporte sobre 
alterações em arquivos críticos de políticas, sistemas, aplicações 
e chaves de registro, eliminando alterações de configuração não 
autorizadas, soluções alternativas e falhas que possam levar                  
à exploração.



PRIVILEGE MANAGEMENT FOR WINDOWS SERVERS  

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 

• Fornece acesso a privilégios sob demanda, permitindo 
que os administradores de sistemas diagnostiquem 
e solucionem problemas sem que sua produtividade              
seja prejudicada.

• Oferece controle refinado sobre uma ampla variedade 
de tarefas de administrador, incluindo gerenciamento 
de serviços, edição de arquivos e registros, execuções de 
scripts e instalações de software e patches, melhorando                       
a segurança.

• Registra, audita e monitora as atividades que ocorrem 
quando o acesso privilegiado é concedido, simplificando os 
relatórios forenses e de conformidade.

• Suporta tanto as sessões conectadas localmente quanto 
a administração remota de servidores Windows,      
garantindo flexibilidade.

“A BeyondTrust nos permitiu 
eliminar os direitos de 
administrador local nas estações 
de trabalho e servidores, 
resultando em menos chamadas 
para o suporte técnico e menos 
riscos ao nosso ambiente”. 
RWE SUPPLY & TRADING

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


