
FICHA TÉCNICA

Gerenciamento de privilégio para  
estações de trabalho 
Fácil para operações de TI. Simples para usuários corporativos.

PRIVILEGE MANAGER 

Estações de trabalho de usuários são pontos de entrada comuns de ataques 

cibernéticos. Os criminosos virtuais usam malware, ransomware e outras 

estratégias para infiltrar o seu ambiente de TI por meio de uma estação de 

trabalho de usuário, aproveitando o acesso para danificar sistemas críticos.

O Privilege Manager da Delinea possibilita implementar uma postura de 

segurança de privilégio mínimo e eliminar privilégios administrativos locais 

em estações de trabalho. A elevação de privilégio e o controle de aplicativos 

integrados mantêm sua força de trabalho produtiva e reduzem os riscos.

MELHORA A SEGURANÇA
Proteja contas privilegiadas 
para reduzir sua superfície  
de ataque e criar resiliência

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

CUMPRE REGULAMENTOS 
DE CONFORMIDADE 
Evite multas financeiras 
significativas 

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

Benefícios 
do Privilege 
Manager

 Implemente e aplique  
o privilégio mínimo 

•  Remova privilégios excessivos e controle, 
de forma permanente, quais contas são 
membros de um grupo local.

•  Descubra continuamente aplicativos 
e processos vinculados a contas 
privilegiadas.

 Crie políticas granulares  
de controle de aplicativos 

•  Permita que as pessoas usem os 
aplicativos necessários para o seu 
trabalho, sem precisarem de direitos  
de admin local.

•  Habilite controles centrais baseados em 
políticas com a inteligência de ameaça 
além de listas de permissão e negação.

  Diminua os custos  
de suporte de TI 

•  Evite tíquetes de assistência técnica 
com a elevação de privilégio baseada 
em políticas.

•  Reduza problemas de hardware com 
estações de trabalho mais uniformes.

•  Mantenha a produtividade por meio 
da integração com o ServiceNow e 
aplicativos móveis.

 Proteja as estações de trabalho 

•  Descubra e remova automaticamente 
todas as credenciais de admin das 
estações de trabalho no domínio ou fora 
do domínio, incluindo Windows, Mac e 
Unix/Linux.

  Implemente com velocidade  
e escala de nuvem 

•  Gerencie e atualize milhares de máquinas.

•  Dimensione as implantações de forma 
elástica dentro da nossa arquitetura 
flexível.



© Delinea

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

Defina políticas com base nas necessidades corporativas e de segurança 
O Privilege Manager da Delinea é a solução mais abrangente de elevação de privilégios e controle de aplicativos para estações 
de trabalho, capaz de oferecer suporte a empresas e organizações em crescimento com escalabilidade de nuvem. A remoção de 
privilégios excessivos das estações de trabalho evita ataques de malware, os controles de aplicativo baseados em políticas mantêm 
as pessoas produtivas e a geração de relatório acionável demonstra o progresso e a conformidade para executivos e auditores.

 Solução multifuncional para gerenciamento  
de privilégio mínimo, inteligência de ameaças  
e controle de aplicativos

•   Gerencie estações de trabalho dentro e fora do domínio

•  Gerencie e remova direitos de admin local 

•  Permita, negue, restrinja e eleve aplicativos

•  Melhore a produtividade da TI e dos colaboradores

FICHA TÉCNICA 
Privilege Manager 

Uma edição projetada para qualquer tipo de empresa, disponível de forma local ou na nuvem

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

Teste gratuito de 30 dias e demonstra-
ções de produtos em Delinea.com

A Delinea se concentra no vetor de ataque mais vul-
nerável: 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.

PRIVILEGE MANAGER

Local
PAM inteligente para seguir as 
melhores práticas de segurança 
cibernética e de privilégio mínimo 
e atender aos requisitos de 
conformidade

PRIVILEGE MANAGER

Nuvem
PAM como serviço de nível em-
presarial para oferecer suporte 
a empresas de grande porte e 
empresas em crescimento com 
escalabilidade


