SECRET SERVER

VISÃO GERAL

Gerenciamento de contas
privilegiadas na escala corporativa
Descubra, gerencie, proteja e audite o acesso a contas privilegiadas em
toda sua organização
À medida que as ameaças cibernéticas continuam a aumentar em volume e sofisticação,
o gerenciamento de contas privilegiadas (GCP) eficaz e ágil tornou-se essencial para
organizações de todos os tamanhos. Agora você pode adotar uma postura agressiva de segurança
de contas privilegiadas com o Secret Server, a única solução de GCP rica em recursos e disponível
no local e na nuvem. Capacite suas equipes de segurança e de TI para proteger e gerenciar todos os
tipos de contas privilegiadas de maneira rápida e fácil.

Proteja senhas

Gerenciamento seguro de
armazenamento em cofre e senha
para contas privilegiadas em toda
a infraestrutura corporativa

Audite e gere relatórios

Auditoria, geração de relatórios e
alertas agendados ou personalizados
ajudam a atender proativamente aos
requisitos de conformidade

Proteção proativa, incluindo
mudança automática de senha,
heartbeat e políticas configuráveis

O controle de política granular é
aplicado em todos os dispositivos e
equipes

Fluxo de trabalho inteligente
incluindo checkout, solicitação
de acesso privilegiado, requisitos
de justificativa e aprovação em
camadas

Detecte atividade
suspeita

Elimine ameaças
internas e externas

Localize contas de serviço
em toda a rede
Suporte a scripts personalizados
para configurar dependências,
ganchos e integrações em seus
próprios termos
Fluxo de trabalho DevOps
disponível para estender a
proteção GCP para DevOps
O Password Rotation faz
atualizações sem romper
dependências
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O monitoramento e o controle
de sessão em tempo real incluem
proxying, gravação de sessão
e registro em log de teclas
pressionadas
Integrações com SIEM e
scanners de vulnerabilidades
proporcionam visibilidade
A análise de comportamento
alavanca o aprendizado de máquina
para identificar comportamentos
anormais de usuários

Comece rapidamente

A configuração e a implantação são
baseadas em assistentes para você
começar rápido
Por ser facilmente personalizável,
não é necessário gastar mais tempo
ou dinheiro

Benefícios do
Secret Server
Melhore a segurança
Proteja contas privilegiadas para
diminuir sua superfície de ataque e
fortalecer sua resiliência

Reduza o trabalho das
equipes de TI
Controle o GCP facilmente com uma
interface e um design simplificados

Atenda aos requisitos de
conformidade
Evite multas pesadas

Dimensione seu GCP
Implante com elasticidade dentro
da arquitetura corporativa segura
da Thycotic

Obtenha um ROI rápido
Configure rapidamente com
a configuração orientada por
assistente
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Controles de Segurança abrangentes para
proteger a infraestrutura e a rede
O Secret Server capacita as equipes de segurança com o poderoso controle necessário para proteger
proativamente a infraestrutura e a rede, sem a complexidade ou a sobrecarga de gerenciamento das
soluções GCP herdadas. O Secret Server simplifica os poderosos recursos do GCP.

Segurança utilizável

Nossa equipe de especialistas em
interação homem-máquina projetou
o Secret Server com os usuários finais
em mente para:
•

Reduzir o risco de erro humano
com uma interface simplificada
e intuitiva

•

Abordar simultaneamente as
preocupações de usabilidade e
segurança para criar sistemas
realmente seguros

•

Minimizar a complexidade para
manter as equipes produtivas e
no controle

Uma edição projetada para cada organização, disponível no local ou na nuvem
A flexibilidade e a agilidade para dimensionar os controles de segurança do GCP em seus próprios termos

SECRET SERVER:
Vault Edition

SECRET SERVER:
Professional Edition

SECRET SERVER:
Platinum Edition

GCP acessível e fácil de usar
proteção para o seu negócio

Automação inteligente de GCP
para atender às melhores práticas
e aos requisitos de conformidade
de Segurança Cibernética

GCP de última geração para
máxima segurança e agilidade

Demonstração gratuita de 30 dias e demonstrações de produtos em thycotic.com
O foco da Thycotic está no vetor de ataque mais vulnerável: os privilégios de acesso. Com a Thycotic, você pode adotar uma
abordagem em várias camadas que atende às suas necessidades de segurança de privilégios, desde os endpoints até as
credenciais, garantindo proteção em todas as etapas da cadeia de ataque de um invasor.
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