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 Uma parceira para os requisitos de acesso modernos 
A transformação digital, a nuvem e o trabalho remoto criaram novos requisitos 
para acessar com segurança aquilo que é necessário para se ser produtivo, 
bem-sucedido e seguro. Os controles de acesso não são diferentes de outras 
ferramentas de cibersegurança—não importa quem esteja usando, eles só 
precisam ser invisíveis e funcionar de maneira impecável. É nesse quesito que  
nos destacamos. 

Seja para TI, equipes de segurança, administradores de sistema, equipes de 
suporte ou desenvolvedores: nossas soluções são fáceis de usar e capazes  
de trazer para o seu time as pessoas de que precisa.

 Projetado para segurança impecável 
Mantenha e desenvolva seu programa de gerenciamento de acesso privilegiado com 
mais confiança e alcance níveis mais altos de adoção pelos tomadores de decisão. 
Nossas soluções de PAM são projetadas para reduzir a complexidade e minimizar 
custos, ajudando a definir os limites de acesso.

A Delinea dá aos usuários maior liberdade digital e fornece às equipes de TI e 
segurança mais controle e maior valor em menos tempo.

 Somos acessíveis para empresas de todos os tamanhos
Somos parceiros de confiança de milhares de empresas em todo o planeta—de 
pequenas empresas a empresas listadas na Fortune 100—porque tornamos 
o acesso privilegiado mais acessível para todos. Fazemos isso eliminando 
a necessidade de ferramentas de segurança complexas e priorizando 
produtividade, flexibilidade e controle.

Seja na nuvem ou localmente, as soluções Delinea são facilmente 
customizáveis, dimensionáveis para crescimento e potentes o bastante para 
proteger sua empresa, seja qual for o seu nível de maturidade em PAM.

Ao passar por transformações digitais e migrar para a nuvem, as empresas precisam atender a requisitos cada vez mais complexos  
de acesso privilegiado para lidar com a maior gama de ameaças. O gerenciamento de acesso privilegiado é complexo, mas a solução  
não precisa ser. Na Delinea, acreditamos que o contrário de complexo não é simples - é impecável. 

A Delinea é líder no fornecimento de soluções impecáveis de gerenciamento de acesso privilegiado (PAM) que fortalecem a 
cibersegurança das empresas híbridas modernas. Acreditamos que todos os usuários devem ser tratados como usuário privilegiado  
e desejam um acesso seguro e impecável, da mesma forma que os administradores querem ter controles de acesso sem o excesso.  
Ao definir os limites de acesso, nossas soluções colocam o acesso privilegiado no centro das estratégias de cibersegurança.

Com a Delinea, o acesso privilegiado fica mais acessível.

Por que escolher a Delinea
Definir os limites de acesso, sem o excesso.
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A Delinea é líder no fornecimento de soluções de gerenciamento de acesso privilegiado (PAM) que tornam a 
segurança impecável para as empresas híbridas modernas. Com as nossas soluções, as empresas são capazes 
de proteger dados críticos, dispositivos, códigos e infraestruturas de nuvem, ajudando a reduzir o risco, garantir a 
conformidade e simplificar a segurança. A Delinea remove a complexidade e define os limites de acesso para milhares 
de usuários em todo o mundo, incluindo metade das empresas listadas na Fortune 100. delinea.com

Account Lifecycle Manager

Controlar e gerenciar  
a governança de contas de serviço

• Estabelecer o fluxo de trabalho

• Delegar propriedade

• Provisionar contas de serviço 

• Implementar a governança

• Desprovisionar contas

DevOps Secrets Vault

Proteger os segredos de que as 
equipes de DevOps e ferramentas  
de RPA precisam

• Estabelecer o cofre

• Centralizar os segredos

• Automatizar e dimensionar

• Gerenciar segredos

• Emitir certificados

Privileged Behavior Analytics

Integrar relatórios aprimorados, 
detecção de ameaças e resposta  
a incidentes

• Proteger contas

• Estabelecer parâmetros

• Monitorar e identificar

• Alertar

• Agir

Privilege Manager

Implementar o controle  
de aplicativos em endpoints

• Implantar agentes

• Gerenciar contas

• Definir políticas

• Elevar aplicativos

• Melhorar a produtividade

Secret Server

Descobrir, gerenciar, proteger  
e auditar o acesso privilegiado

• Estabelecer um cofre seguro

• Descobrir contas desconhecidas

• Delegar acesso

• Gerenciar segredos

• Controlar sessões

Server Suite

Proteger servidores contra  
ataques baseados em identidade

• Elevar privilégios

• Consolidar identidades com ponte  
do AD

• Implementar a MFA em todos os lugares

• Melhorar a conformidade e a resposta 
a incidentes 

Connection Manager

Garantir o gerenciamento  
unificado de sessões remotas

• Estabelecer o acesso remoto

• Gerenciar sessões

• Centralizar o controle

• Gravar sessões

• Rastrear e auditar

Database Access Controller

Centralizar a segurança de  
conexão para bancos de dados

• Proteger bancos de dados

• Gerenciar usuários privilegiados

• Auditar o acesso

• Modernizar a MFA

• Conexões de proxy

Cloud Access Controller

Proteger qualquer aplicativo  
baseado na web

• Aplicar RBAC granular

• Ocultar dados sensíveis

• Proteger aplicativos  legados

• Proteger mídias sociais

• Limitar o acesso a URLs

Cloud Suite

Proteger o acesso a infrae- 
struturas híbridas e de multinuvem

• Unificar o gerenciamento de políticas

• Implementar a MFA em todos os 
lugares

• Intermediação de diretórios múltiplos


