
DESCOBERTA AUTOMÁTICA, CONTÍNUA E PROTEÇÃO DE CONTAS PRIVILEGIADAS EM ESCALA

PRIVILEGED IDENTITY  

Descubra Credenciais 
Privilegiadas
Identifique e documente 
continuamente ativos críticos 
de TI, contas privilegiadas e 
interdependências.

Imponha o Privilégio Mínimo
Conceda acesso a credenciais 
privilegiadas apenas para 
pessoas que possam acessar 
infraestruturas e sistemas 
críticos.

Corrija Inconsistências
Reduza a gestão manual de 
credenciais privilegiadas para 
minimizar custos e melhorar 
a capacidade de resposta da 
equipe de TI.

A solução Privileged Identity da BeyondTrust descobre, 
rastreia e fornece automaticamente credenciais privilegiadas 
exclusivas e que mudam com frequência, garantindo que 
as poderosas identidades privilegiadas estejam disponíveis 
apenas para usuários auditados de forma temporária e        
com delegação.  

Características e Recursos
• Altere e Randomize em Escala: Execute milhares de alterações de 

senhas por minuto a partir de um único nó. Acrescente mais nós para 
ambientes maiores.

• Descobrimento Automático: Detecte continuamente sistemas, 
dispositivos e contas de serviço à medida que entram e saem da rede.

• Armazenamento Seguro de Senhas e Registro de Atividades: 
“Esconda” as senhas de contas privilegiadas em uma “parede” segura 
para garantir a restrição de acesso.

• Gerenciamento de Contas de Serviço: Redefina as contas de serviços 
essenciais aos negócios, mantendo o tempo de atividade do sistema 
otimizado e a continuidade dos negócios com a maior biblioteca de 
conectores disponíveis.

• Segurança de Credenciais App to App: Remova as senhas codificadas 
de aplicativos e scripts para gerenciar com segurança as credenciais 
de aplicações para aplicações, sem intervenção humana.

• Injeção de Credenciais: Injete diretamente credenciais em servidores 
e sistemas na ponta com a integração com o Privileged Remote Access 
ou Remote Support.



PRIVILEGED IDENTITY

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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Simplifique o gerenciamento de 
credenciais privilegiadas e reduza o 
risco de violações cibernéticas.

COBERTURA ABRANGENTE DE CONTAS  

Contas de login de superusuário usadas para alterar 
os parâmetros de configuração, executar programas e 
desempenhar as funções de administrador de TI.

Contas de serviço que exigem logins e senhas privilegiados 
para serem executados com dependências entre sistemas.

Credenciais de aplicações usadas por Web services, aplicações 
corporativas e softwares personalizados para conexão com 
bancos de dados e middlewares.

Chaves SSH que nunca expiram e estão espalhadas por toda a 
infraestrutura.

Identidades de Nuvem no Office 365, no Active Directory do 
Azure, no Amazon AWS, no IBM SoftLayer, no Rackspace, no 
Force.com e em outras plataformas.

Descubra as Suas Contas 
Privilegiadas não Seguras - 
Grátis!
Baixe o BeyondTrust Discovery 
Tool para uma reavaliação 
do número e tipos de contas 
vulneráveis em sua rede.

beyondtrust.com/tools/discovery


