
FICHA TÉCNICA

 Proteja credenciais privilegiadas 

•  Armazene senhas seguras, segredos, 
chaves e certificados no cofre para toda 
a sua empresa.

•  A proteção proativa inclui a criação, 
rotação e expiração automatizadas de 
senhas.

•  O fluxo de trabalho inteligente inclui che-
ckout, solicitação de acesso privilegiado, 
requisitos de justificativa e aprovação 
em camadas.

 Reduza sua superfície de ataque

•  A descoberta encontra contas privile-
giadas não gerenciadas em toda a sua 
empresa.

•  A rotação mantém as credenciais atuali-
zadas sem romper dependências.

•  O fluxo de trabalho de DevOps estende 
a proteção de PAM para as equipes de 
desenvolvimento e operações.

 Controle o acesso privilegiado

•  O controle granular de políticas se aplica 
a todos os tipos de identidades privile-
giadas.

•  O suporte a scripts personalizados per-
mite que você configure dependências e 
integrações da sua própria forma.

Com o aumento em volume e sofisticação das ameaças cibernéticas, o geren-

ciamento do acesso privilegiado (PAM), de forma eficaz e ágil, é essencial para 

as empresas de todos os portes. Você pode adotar uma postura mais agressiva 

em relação a contas privilegiadas com o Secret Server, nossa solução de PAM 

de nível empresarial disponível tanto de forma local como em nuvem. Capacite 

suas equipes de segurança e de operações de TI para proteger e gerenciar 

todos os tipos de contas privilegiadas de forma rápida e fácil.

Gerenciamento de acesso privilegiado  
com nível empresarial
Descubra, gerencie, proteja e audite o acesso de contas privilegiadas em toda a sua empresa

	 Identifique	atividades	suspeitas

•  O gerenciamento de sessão em tempo 
real inclui monitoramento, uso de proxy, 
registro de sessão e log de acionamento 
de teclas.

•  Integrações com SIEM e scanners de 
vulnerabilidade oferecem visibilidade para 
a resposta a incidentes.

•  A integração com análises comporta-
mentais potencializa o aprendizado de 
máquina para identificar comportamentos 
anormais de usuários.

 Audite e relate

•  O log de auditoria imutável demonstra a 
conformidade com as estruturas regula-
mentares e de melhores práticas.

•  Logs detalhados e pesquisáveis das 
atividades privilegiadas ajudam a análise 
forense.

 Comece a usar rapidamente

•  As etapas de configuração e implanta-
ção com assistente são fáceis de serem 
seguidas.

•  APIs e scripts acessíveis permitem que 
você adapte o Secret Server para atender 
às suas necessidades.

•  Com a personalização imediata, você não 
precisa gastar tempo ou dinheiro extra.

SECRET SERVER

REDUZA RISCOS
Proteja contas privilegiadas 
para reduzir sua superfície de 
ataque

DESAFOGUE AS  
EQUIPES DE TI 
Controle facilmente o PAM 
com uma interface intuitiva  
e um design simplificado

CUMPRA REGULAMENTOS 
DE CONFORMIDADE 
Evite multas financeiras 
significativas 

ESCALE SEU PROGRAMA 
DE PAM
Faça implementações flexí-
veis com a arquitetura de  
nível empresarial da Delinea

OBTENHA ROI RÁPIDO 
Configure rapidamente com 
um processo de configuração 
e ajuste auxiliado por um 
assistente

Benefícios do 
Secret Server
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A Delinea é líder no fornecimento de soluções de gerenciamento de acesso privilegiado (PAM) que facilitam a segurança para 

empresas modernas e híbridas. Nossas soluções tornam o acesso privilegiado mais acessível eliminando a complexidade, a fim 

de ajudar a reduzir o risco, garantir a conformidade e simplificar a segurança. A Delinea empodera mais de 14.000 clientes do 

mundo inteiro, incluindo mais da metade da Fortune 100. Nossos clientes incluem desde pequenas empresas até as maiores 

instituições financeiras, agências de inteligência e empresas de infraestrutura crítica do mundo. delinea.com

OS CONTROLES de PAM protegem o acesso a sistemas críticos 
As equipes de operações de TI e segurança gerenciam o Secret Server com controles abrangentes e baseados em políticas, sem a 
complexidade ou os encargos de gerenciamento das soluções de PAM herdadas. O Secret Server facilita o uso potente do PAM.

	 Acesso	simplificado

Acreditamos que ferramentas complexas de segurança são 
perigosas porque não são usadas. É por isso que desenvolvemos 
o Secret Server com uma interface de usuário intuitiva e controles 
que se integram facilmente aos sistemas do fluxo de trabalho que 
as pessoas usam todos os dias. 

UMA EDIÇÃO PROJETADA PARA QUALQUER TIPO DE ORGANIZAÇÃO, DISPONÍVEL DE FORMA LOCAL OU NA NUVEM

Flexibilidade e agilidade para escalar os controles de segurança de PAM do seu jeito

SECRET SERVER

Vault Edition
Proteção de PAM acessível e fácil 
de usar na sua empresa

SECRET SERVER

Professional Edition
Automação inteligente de PAM 
para atender às melhores práticas 
e aos requisitos de conformidade

SECRET SERVER

Platinum Edition
PAM de última geração para 
segurança e agilidade máximas
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Teste gratuito de 30 dias e demonstrações de produtos em Delinea.com 
A Delinea se concentra no vetor de ataque mais vulnerável: o privilégio. Com a Delinea, você pode adotar uma abordagem de múltiplas camadas 
que abrange suas necessidades de segurança de privilégios, de endpoints a credenciais, garantindo a proteção em todas as etapas contra as 
ações de um invasor.


