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Gerenciamento
de privilégios mínimos
Fácil para o suporte de TI. Perfeito para usuários finais.

das violações envolvem terminais comprometidos. Eles são o ponto de entrada 
mais comum para ameaças e sua maior superfície de ataque. As empresas 
gastam bilhões em segurança cibernética, mas hackers e funcionários insatisfeitos 
continuam violando sistemas. O Gerenciador de Privilégios da Thycotic permite que 
você implemente uma postura de segurança de privilégios mínimos e também o 
controle de aplicativos em endpoints, minimizando os riscos causados por ataques 
cibernéticos, sem interromper o trabalho dos usuários finais.   

Proteja sua maior superfície 
de ataque
Exclua automaticamente todas as 
credenciais de administrador de 
endpoints de domínio e de fora 
do domínio.

Eleve aplicativos com controles 
baseados em políticas. 
Impeça que malware e pessoal 
interno explorem credenciais 
locais privilegiadas em endpoints.  

Ofereça suporte para Windows 
XP SP 3 ou versões mais recentes 
e MacOS 10.11 (El Capitan) ou 
versões mais recentes.

Implante na velocidade da 
nuvem e dimensione como 
quiser
Implante rapidamente sem 
requisitos de hardware ou de 
infraestrutura e configure tudo 
facilmente. 

Dimensione as implantações 
com elasticidade dentro da nossa 
arquitetura flexível. 

Gerencie milhares de máquinas 
com controle de aplicativo 
integrado, inteligência para 
detectar ameaças em tempo real 
e relatórios acionáveis.

Implemente a diretiva de 
privilégios mínimos
Exclua privilégios em excesso e 
controle permanentemente as 
contas que são membros dos 
grupos locais.

Descubra continuamente os 
endpoints, aplicativos e processos 
vinculados a contas privilegiadas.

Verifique as políticas e mantenha 
o controle de aplicativos 24h por 
dia.

Visualize relatórios acionáveis 
por meio de um único painel 
simplificado.

Controle seus aplicativos
Crie políticas granulares de 
controle de aplicativos para listas 
brancas, listas negras e listas 
cinza.

Eleve os privilégios de um 
aplicativo sem precisar de 
credenciais de administrador  
ou suporte de TI.

Permita que as pessoas usem 
aplicativos e controles de que 
necessitam para fazer o trabalho 
delas, sem precisar conceder 
direitos de administrador local.

GERENCIADOR 
DE PRIVILÉGIOS 
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Benefícios do Gerenciador 
de Privilégios

 

Melhore a segurança 
Proteja contas privilegiadas para  
limitar a superfície de ataque e 

fortalecer a resiliência 

85%  

Reduza a carga de 
trabalho das equipes de TI 
Segurança aprimorada que não cria 
chamados adicionais do suporte ao 

usuário 

Atenda aos requisitos de 
conformidade 

Evite penalidades financeiras 
significativas 

Dimensione seu 
Gerenciamento de contas 

privilegiadas (GCP)
Implante com elasticidade dentro 
da arquitetura corporativa segura 

da Thycotic



O Gerenciador de Privilégios permite que você defina 
políticas com base nas necessidades de segurança e 
dos negócios.
O Gerenciador de Privilégios da Thycotic é a solução de controle de aplicativos e privilégios mínimos 
mais abrangente, capaz de suportar empresas e organizações de crescimento rápido em escala de 
nuvem. A eliminação de privilégios em excesso dos endpoints evita ataques de malware, os controles 
de aplicativos baseados em políticas mantêm as pessoas produtivas e os relatórios acionáveis 
demonstram o valor para executivos e auditores.
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Fácil para o suporte.  
Perfeito para os usuários.

• Gerencie contas e grupos locais

• Implante um único agente 

• Defina políticas flexíveis

• Eleve, permita e bloqueie 
aplicativos

• Melhore a produtividade e 
reduza chamados de suporte ao 
usuário

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.

Demonstração gratuita de 30 dias e demonstrações de produtos em thycotic.com

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

GERENCIADOR DE PRIVILÉGIOS
Nas próprias instalações

GCP inteligente para atender às  
melhores práticas de segurança cibernética  

e de privilégios mínimos e aos requisitos  
de conformidade.

GERENCIADOR DE PRIVILÉGIOS
Nuvem

“GCP como serviço” de nível corporativo para  
suporte a grandes empresas e organizações em 

rápido crescimento em grande escala.
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