
FICHA TÉCNICA

 Maximize a produtividade 

•  Ofereça suporte ao uso de protocolos, 
ferramentas e interfaces de usuário 
específicas para múltiplas sessões.

•  Inicie novas sessões em uma guia 
separada para melhor visibilidade.

•  Alterne rapidamente entre sessões. 
Disponível para Windows e MacOS.

 Proteja credenciais

•  Insira as credenciais automaticamente 
em sessões a partir do Secret Server.

•  Minimize o uso inadequado da eleva-
ção de privilégio e de contas privilegia-
das por terceiros.

•  Reduza o acesso inapropriado deriva-
do de erros administrativos.

Como os grupos de TI estão ampliando seu alcance para redes maiores, novos serviços de nuvem, vários proto-

colos de conexão, diversos usuários privilegiados, diferentes grupos comerciais e ambientes de clientes, eles 

precisam monitorar cuidadosamente contas privilegiadas em inúmeras sessões. As equipes de TI devem lidar 

com redes complexas, serviços de nuvem e necessidades de usuários. Quando várias sessões estão ativas ao 

mesmo tempo, cada uma usando protocolos de conexão e contas privilegiadas diferentes, o gerenciamento e 

proteção delas podem ser um desafio.

O Connection Manager é uma solução de gerenciamento de conexão remota que oferece um único lugar para 

gerenciar e interagir com várias sessões remotas.

Gerenciamento de sessão remota em escala 
corporativa
Monitore, registre e controle sessões privilegiadas.

CONNECTION MANAGER

MELHORE A SEGURANÇA
Aperfeiçoe a supervisão de 
todas as sessões e usuários 
privilegiados

DESAFOGUE AS  
EQUIPES DE TI 
Centralize o controle de 
sessões para reduzir a 
confusão e melhorar a 
usabilidade

ESCALE SEU PAM 
Ganhe visibilidade de 
centenas de conexões a  
partir de um único local

Benefícios do 
Connection 
Manager

 Centralize o controle

•  Proteja o acesso a credenciais privile-
giadas por meio da integração com o 
Secret Server.

•  Dê suporte a ações do fluxo de traba-
lho, acessível em um único local.

•  Melhore a responsabilidade e a super-
visão de usuários privilegiados.

 Monitore e audite 

•  Capture todas as ações realizadas em 
seu log de auditoria para comprovar a 
conformidade regulamentar.

•  Registre sessões. 

•  Cumpra os regulamentos incluindo 
SOX, HIPAA, ICS CERT, GLBA, PCI DSS, 
FDCC, FISMA e outros.
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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

O Connection Manager pode ser ajustado de acordo com a escala de centenas de 
conexões, por meio de uma única interface, para melhorar a produtividade, diminuir  
o risco e atender a requisitos de conformidade.

O Connection Manager oferece um ambiente unificado para gerenciar e interagir com várias sessões remotas para Remote Desktop 
Protocol (RDP) e Secure Shell (SSH). Acesse os fluxos de trabalho de credenciais, registros de sessões, autenticação multifator e 
acesso de segredos a partir de um único local. 

FICHA TÉCNICA 
Connection Manager

•  Interface única com múltiplas sessões remotas

•  Controles padrão de RDP e SSH

•  Recurso de gerenciamento de sessão para Secret Server  
e sessões ad hoc

•  Credenciais de segredos e suporte a ações do fluxo de trabalho

•  Múltiplos métodos de autenticação

•  Conexões com vários ambientes

•  Pesquisa avançada de segredos e nomes de conexão

	 Controle	simplificado	das	sessões

O Connection Manager economiza tempo e reduz os riscos

Acesso remoto: Inicie e configure sessões para  
diferentes ambientes.

Gerenciamento de sessão: Insira as credenciais em sessões 
automaticamente 

Controle centralizado: Acesse uma única interface para 
gerenciar e interagir com as sessões.

Registros de sessão: Crie um registro de ponta a ponta  
do acesso de usuário privilegiado.

Rastreamento e auditoria: Forneça uma trilha de auditoria  
para comprovar a conformidade.

Por que o Connection Manager? 
Implementação rápida para começar. Escalabilidade elástica para crescer. Acesso fácil a credenciais privilegiadas do cofre do Secret 
Server de forma local ou na nuvem. Monitore, registre e controle sessões remotas simultâneas a partir de uma única interface.

Experimente o Connection Manager gratuitamente em Delinea.com


