entercompany

Systems

Gestão de Privilégio e Acesso Seguro
BeyondTrust é o líder mundial em Gerenciamento de Acesso Privilegiado, oferecendo a abordagem mais perfeita
para evitar violações de dados relacionadas a credenciais roubadas, privilégios usados indevidamente e acesso
remoto comprometido. Nossa plataforma extensível capacita as organizações a escalar facilmente a segurança de
privilégios conforme as ameaças evoluem em ambientes de endpoint, servidor, nuvem, DevOps e dispositivos de
rede.
Junto a Beyonstrust, a Entercompany te entrega soluções que agregam valor ao seu negócio.
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Soluções completas que têm ajudado empresas
a se defenderem quanto ao roubo de credenciais,
privilégios indevidos e acessos remotos indesejados,
sem impacto na produtividade do usuário:
Acesso Remoto Privilegiado | proteja, gerencie e audite o
acesso remoto com privilégios interno e de fornecedores.
Suporte Remoto Multiplataforma | proteja, gerencie e
audite o acesso remoto com privilégios interno e de
fornecedores.
Gerenciamento de Vulnerabiliade | identifique, priorize e
retifique vulnerabilidade, informando as decisões de
privilégio com percepções de risco.
Auditoria de Alterações | audite, emita relatórios e
recupere alterações em todas as plataformas Microsoft
Windows.

A Abordagem Moderna para o
Gerenciamento de Privilégios

As violações de dados não diminuem. Contas e privilégios não gerenciados são sempre alvos de ataques, e a superfície de
ataque só aumenta. A maioria das soluções de gerenciamento de acessos privilegiados só focam em senhas. Nossa
abordagem inovadora de Gerenciamento Universal de Privilégios protégé usuários, ativos e sessões em todo o seu ambiente

Soluções que reduzem riscos e aumentam a produtividade.
Unifica o mais amplo conjunto de recursos de acesso privilegiado do setor com gerenciamento, relatórios e análises
centralizadas, permitindo que os líderes tomem ações decisivas e informadas para derrotar os invasores. Nossa plataforma
holística se destaca por seu design flexível que simplifica as integrações, aumenta a produtividade do usuário e maximiza os
investimentos em TI e segurança.

Por que escolher o BeyondTrust?
O BeyondTrust atende a mais organizações do que qualquer outro fornecedor de Gerenciamento de Acesso Privilegiado. Mais
de 20.000 clientes, incluindo 70% da Fortune 500, confiam em nós para tornar seus negócios mais seguros e eficientes.
Ajudamos mais clientes a implantar na nuvem do que qualquer outra pessoa. E os clientes avaliam nossa organização de
suporte com 96% de satisfação.

José Rubens Spada Jr.
Diretor de Vendas

Para mais informações, entre em contato:

Antonio Eduardo Bruno
Regional Sul/Sudeste
(+5511) 99106.3247 | 98155.0555
antonio.bruno@entercompany.com.br

Rodrigo Andrade
Regional Centro-Oeste/Nordeste
(+5561) 3348.9977 | (+5561) 99204.3325
rodrigo.andrade@entercompany.com.br

Sobre a BeyondTrust
A BeyondTrust é líder mundial em Gerenciamento de Acesso Privilegiado, oferecendo a abordagem mais simples para evitar violações de dados relacionadas a credenciais
roubadas, privilégios incorretos e acesso remoto comprometido.
Sua plataforma extensível permite que as organizações dimensionem facilmente a segurança de privilégios à medida que as ameaças evoluem nos ambientes de terminais,
servidores, nuvem, DevOps e dispositivos de rede. Ela unifica o mais amplo conjunto de recursos de acesso privilegiado do setor com gerenciamento, relatórios e análises
centralizadas, permitindo que os líderes tomem ações decisivas e informadas para derrotar os invasores. Trata-se de uma plataforma holística, que se destaca por seu design flexível
que simplifica as integrações, aumenta a produtividade do usuário e maximiza os investimentos em TI e segurança.
O BeyondTrust oferece às organizações a visibilidade e o controle de que precisam para reduzir riscos, alcançar objetivos de conformidade e impulsionar o desempenho
operacional, e essa confiabilidade se comprova pelos mais de 20.000 clientes pelo mundo, incluindo metade da Fortune 100 e uma rede global de parceiros.

Sobre a Entercompany Systems
A Entercompany Systems tem a missão de oferecer ao mercado soluções que entregam alta disponibilidade, desempenho, integração e segurança para o negócio, otimizando o
uso de recursos humanos e tecnológicos, além de agregar consultoria, implantação e suporte técnico, assegurando o retorno dos investimentos realizados. Em nossos projetos
buscamos a transparência e a excelência máxima, seja por meio de nossa equipe própria de profissionais altamente qualificados nas diversas plataformas tecnológicas disponíveis
no mercado, seja pelo acesso direto que temos junto aos laboratórios internacionais das empresas que representamos no Brasil, o que agiliza o suporte e maximiza resultados.
22 anos de experiência com Governança atualizada e provendo soluções em Transformação Digital, Áreas de Negócio e TI, nos capacita a levar ao cliente parcerias sólidas e líderes
de mercado como BMC, BeyondTrust, Entuity, OREV, One Identity, Quest e Snow, fornecendo soluções em software, expertise, capacitação, experiência e as melhores práticas de
mercado utilizadas por nosso corpo técnico.
Dentre as soluções, destacam-se a Automação de Workload [Control-M], Soluções para Ambientes Mainframe; Suporte Remoto, Gestão de Privilégio e Acesso Seguro;
Gerenciamento de Redes; Segurança, Auditoria e Compliance; Endpoints e Governança de Identidade [IGA]; e Gerenciamento de Ativos e Licenças de Software [SAM].
Visite-nos em www.entercompany.com.br e conheça nosso portfólio de soluções e serviços. Nós podemos ajudá-lo a transformar e a gerar mais valor ao seu negócio.
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