
FICHA TÉCNICA

 Tenha visibilidade total 

•  Veja quais servidores, aplicativos e sites são acessados 
com contas privilegiadas.

• 	 Identifique	comportamentos	de	risco	que	podem	indicar	
abuso de contas privilegiadas.

•  Garanta que as pessoas certas tenham o acesso mínimo 
necessário para trabalharem. 

 Proteja a infraestrutura e os aplicativos

•  Conceda e revogue acesso facilmente, controlando ações 
com alta granularidade.

•  Reduza o risco de ameaças internas, uso indevido de direi-
tos	e	exfiltração	de	dados.

•  Nunca se preocupe com o gerenciamento de chaves  
SSH nos seus servidores.

	 Simplifique	a	autenticação

•  Centralize a autenticação multifator. 

• 	 Use	delimitação	geográfica,	proximidade	geográfica	 
e	biometria	para	simplificar	a	experiência	de	login.

•  Reduza atritos para dar suporte a altas taxas de adoção.

	 Aplique	o	privilégio	mínimo	

•  Gerencie identidades e acessos para colaboradores  
e terceiros.

• 	 Implemente	a	Separação	de	Tarefas	(SOD)	nos	aplicativos	
corporativos.

Para combater ameaças cibernéticas, não é mais suficiente controlar o acesso administrativo a aplicativos  

de TI que estão na sua rede. Em um modelo de Confiança Zero (Zero Trust), você deve verificar todos os tipos  

de identidade privilegiada e controlar o acesso a todos os tipos de sistema. 

Os Access Controllers da Delinea controlam o acesso de forma granular para aplicativos SaaS e infraestrutura  

de nuvem usados tanto por usuários corporativos privilegiados quanto por administradores de TI. 

Controle granular do acesso privilegiado
Autenticação, autorização e auditoria para toda a empresa

 Automatize a auditoria 

•  Gaste menos tempo e esforços com iniciativas  
de conformidade.

•  Gere os relatórios necessários em uma etapa.

 Comece a usar rapidamente

•  Faça a implantação rapidamente sem a necessidade  
de agentes. 

• 	 Elimine	a	necessidade	de	modificar	servidores.	

• 	 Gerencie	configurações	usando	um	painel	de	controle	
otimizado.

ACCESS CONTROLLERS 



© 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

Seja	uma	referência	autosuficiente	de	segurança	

DATABASE ACCESS CONTROLLER

Controle granular e MFA para bases de dados

Proteja as bases de dados – Proteja suas informações 
mais confidenciais controlando o acesso web às bases 
de dados. 

Gerencie	usuários	privilegiados – Aplique níveis de 
acesso adequados e forneça acessos com prazos 
determinados. 

Verifique	identidades – Veja quem está acessando as 
bases de dados e regulamente o acesso. 

Autentique	(MFA) – Gerencie a autorização e auditoria 
para uma sessão completa e aposte na MFA. 

Audite – Registre sessões de acesso à base de dados, 
gere relatórios e logs de ações e crie alertas.

CLOUD ACCESS CONTROLLER

Proteção para seus ativos na nuvem

Proteja o acesso na nuvem – Garanta que cada usuário 
de IaaS e SaaS tenha os privilégios necessários para a 
sua função. 

Controle	o	acesso	granular	baseado	em	funções	–  
Defina com precisão onde cada usuário pode clicar, bem 
como o que pode ler ou modificar em um aplicativo web.

Gerencie contas compartilhadas – Aplique facilmente 
a separação de funções e tarefas em contas padrão e 
compartilhadas.

Registre	sessões	web – Veja gravações de sessões em 
vídeo de usuários realizando ações confidenciais. 

Bloqueio	inteligente – Identifique comportamentos 
incomuns e bloqueie qualquer acesso não autorizado
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