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Endpoints e
Governança de Identidade
Em TI, o novo está sempre ao dobrar a esquina: a nova necessidade, a nova ameaça, a nova tecnologia. Portanto,
seus desafios nunca param. A Quest também não. De migrações de plataforma a implantações de nuvem para
segurança e administração, há 33 anos a Quest tem ajudado milhões de usuários em todo o mundo a resolverem
seus desafios de TI mais difíceis.
Redefina sua postura de segurança, enquanto protege estritamente seu ambiente interno, além de gerenciar,
proteger e corrigir todos os endpoints, assumindo o controle dos dispositivos conectados à rede.
Fundada em 1987, hoje a Quest conta com presença em mais de 100 países, cerca de 3.000 colaboradores e 130.000 de
clientes que geram uma receita de 1 bilhão de dólares anuais, tudo isso graças a um gerenciamento de TI de ponta requisitado
pelas maiores empresas do mundo.
A transformação digital proposta pela Quest buscar auxiliar as Organizações em seus desafios, dentre eles:
Gerenciamento do crescimento explosivo dos dados corporativos
Falhas no DC por problemas de HWs, segurança ou desastres naturais
Controle, padronização e gerenciamento dos devices na sua rede
Reduzir as ameaças de segurança e acessos indevidos aos dados
Migrações, gerenciamento e segurança para Office 365
Gerenciamento, segurança e auditoria para AD híbrido
Atender os requerimentos de auditoria e conformidade
Automatizar, modernizar e otimizar a proteção em ambientes físicos, cloud ou híbridos
Reduzir os contratos de licenciamentos e evitar despesas não programadas com auditorias de software.

Gerenciamento de Sistemas de EndPoint
Automatize processos e reduza o tempo necessário para provisionar, gerenciar, proteger e prestar serviço em todos os
dispositivos de endopoint na sua rede.
A solução possui sistema de gerenciamento de computadores, tablets, servidores, chromebooks, entre outros além de
dispositivos não computacionais conectados, como Impressoras, Switches, que permite simplificar a gestão dos ativos,
distribuição e controle de licenciamento de SWs, Service Desk, Atualizações de Patches e demais updates.
Além disso, cumpre tarefas de avaliação de inventário, provisionamento de imagens e sistemas operacionais, migrações e
recuperação, além de oferecer uma biblioteca centralizada de implantação e gestão de configurações.
Essas abordagens são possíveis por meio das soluções inovadoras:
Kace SMA - Systems Management | Sistema de
Gerenciamento de Computadores, Tablets, Servidores,
Chromebooks, entre outros além de dispositivos não
computacionais conectados, como Impressoras, Switches,
etc. Permite simplificar a gestão dos ativos, distribuição e
controle de licenciamento de SWs, Service Desk,
Atualizações de Patches e demais updates.
Kace SDA - Systems Deployment | Sistema de fornecimento
e implementação de sistemas operacionais que cumpre
tarefas de avaliação de inventário, provisionamento de
imagens e sistemas operacionais, migrações e recuperação,
além de oferecer uma biblioteca centralizada de
implantação e gestão de configurações.

entercompany

Systems

Gerenciamento de Identidade e Acessos
Garanta um acesso adequado a qualquer momento e em qualquer lugar. Controle todos os tipos de acesso e bloqueie e
monitore contas privilegiadas, por meio das soluções:
Active Roles Server | Resolva questões de segurança e atenda os requisitos de compliance, provendo segurança e
proteção ao AD de forma simples e eficiente.
Password Manager | Solução que permite ao usuário trocar sua senha ou desbloquear sua conta de rede sem a
necessidade de entrar em contato com o HelpDesk.
One Identity Safeguard | Detectar risco em seus usuários privilegiados para evitar danos à sua organização.
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A Quest conta com presença em mais de 100 países, cerca de 3.000 colaboradores e 130.000 de clientes que geram uma receita de 1 bilhão de dólares anuais, tudo isso graças a um
gerenciamento de TI de ponta requisitado pelas maiores empresas do mundo.

Para mais informações, entre em contato:

Desde 1987, a Quest ajuda Organizações pelo mundo a enfrentar todos os próximos desafios de TI para que elas possam avançar para a produtividade rapidamente e atingir sua
próxima meta de TI agora e no futuro. As soluções da Quest | One Identity permitem que as empresas assumam o controle com inventário abrangente de hardware e software e
gerenciamento de ativos em uma variedade de sistemas operacionais e dispositivos.

Diretor de Vendas

Com a Quest é possível migrar e modernizar o ambiente sem interrupções, seja local, na nuvem ou híbrido.
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Fortaleça a resiliência da cibersegurança com gerenciamento de identidade, detecção de vulnerabilidade corporativa e auditoria e conformidade.

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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