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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.
O One Identity, um negócio da Quest Software, ajuda as organizações a estabelecer uma estratégia de segurança centrada na
identidade. Com um portfólio único de gerenciamento de acessos e identidade (IAM), as ofertas premiadas da Quest incluem
governança de identidades, IAM centrado no AD, gerenciamento de acessos privilegiados e soluções de identidade SaaS.
O One Identity ajuda as organizações a protegerem totalmente sua empresa, realizarem a sua transformação digital de forma
tranquila, eliminarem desafios de identidade e reduzirem sua superfície de ataque de ameaças internas e externas.
Quais os diferenciasi da Quest?
Facilita a solução dos desafios de TI, com soluções de software simples e poderosas.
Um portal de auto-ajuda premiado, centenas de engenheiros e a dedicação de um ponto de contato único, gerenciando
problemas através da resolução.
Um amplo conjunto de produtos permite que você trabalhe com um fornecedor, para proteger e gerenciar seu ambiente
em quase todas as pilhas.
O cliente é tratado como gostaríamos de ser tratados, com excelência e transparência.
Produtos se adaptam ambientes variados e se integram rapidamente, para que você não precise escolher entre eficiência
e eficácia.
Um modelo de negócios que oferece a estabilidade de uma empresa global, com a agilidade e a inovação de equipes de
produtos menores e dedicadas.

Governança de Identidade
Governança completa e orientada ao negócio de identidade, dados e permissões privilegiadas.
Controle identidades e acessos para todos os usuários de seus ambientes locais, híbridos e na nuvem. Satisfaça iniciativas de
auditoria e conformidade, além de oferecer gerenciamento com uma visão clara da sua postura de governança. Satisfaça os
requisitos de atestado e recertificação facilmente e forneça aos auditores tudo o que eles precisam sem ter que realizar
esforços de relatórios manuais complexos para coletar dados sobre contas internas, externas e com privilégios que têm acesso
a suas aplicações locais, na nuvem e híbridas.
Com o One Identityy você pode fazer tudo isso com uma única
solução e unificar as políticas de segurança em toda sua empresa.
Com o One Identity sua empresa pode muito mais:
Administração de identidades para aplicações em nuvem
Governança de identidade para aplicações SaaS
Certificação de acesso
Governança de dados e contas privilegiadas
Auditar e Provisionar
Gerenciamento de senhas
Orquestração do Processo
Solicitações e certificação de acesso
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Administração de Identidade
Forneça rapidamente o nível adequado de acesso, segurança e conformidade, independentemente de o usuário estar
entrando, saindo ou sendo transferido da empresa. Com a administração eficiente de identidades, você pode unificar e
centralizar políticas e processos em toda a empresa. Você pode automatizar o provisionamento e o gerenciamento de senhas
para sistemas, plataformas ou aplicações e reduzir drasticamente a quantidade de tempo gasto em processos manuais ao
redefinir a senha para seus usuários com recursos de autoatendimento. 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.
E visando fortalecer ainda mais seu compromisso com o sucesso de IAM a longo prazo de seus clientes, a One Identity adquiriu
a OneLogin, uma empresa norte-americana líder no fornecimento de solução de Gerenciamento de Identidade e Acesso [IAM]
baseada na nuvem, que oferece o Logon Único Simples [SSO], o que facilita as empresas na proteção e gerenciamento do
acesso a aplicativos da Internet, seja na nuvem ou atrás do firewall.
Juntas, as bases de clientes OneLogin e One Identity representam uma grande seção transversal das empresas globais. Essa
combinação de sucesso atenderá a mais de 10.000 clientes, enquanto gerencia ativamente mais de 300 milhões de
identidades em todo o mundo.
Proteja seu ambiente híbrido e multiplataforma ao colocar a identidade no centro de sua estratégia de segurança. A segurança
começa com a OneIdentity.

Sobre a One Identity
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Com a One Identity – um negócio da Quest Software, é possível estabelecer uma estratégia de segurança centrada na identidade, por meio de soluções de governança e Identidades,
gerenciamento de acessos e gerenciamento de privilégios para o mundo real, que eliminam os desafios de identidade e reduzem as superfícies de ataque de ameaças internas e
externas tão em evidência atualmente. E visando fortalecer ainda mais seu compromisso com o sucesso de IAM a longo prazo de seus clientes, a One Identity adquiriu a OneLogin,
uma empresa norte-americana líder no fornecimento de solução de Gerenciamento de Identidade e Acesso [IAM] baseada na nuvem, que oferece o Logon Único Simples [SSO], o que
facilita as empresas na proteção e gerenciamento do acesso a aplicativos da Internet, seja na nuvem ou atrás do firewall.
Com isso, o escopo da plataforma de segurança de identidade unificada da One Identity foi ampliado, incorporando um líder em Gerenciamento de Acesso de Identidade [IAM] ao
Gerenciamento de Acesso Privilegiado [PAM], Governança e Administração de Identidade [IGA] e Active Directory existentes, possibilitando que os clientes adotem uma abordagem
holística quanto à segurança de identidade, com tecnologia confiável e comprovada em cada categoria principal. Juntas, as bases de clientes OneLogin e One Identity representam
uma grande seção transversal das empresas globais. Essa combinação de sucesso atenderá a mais de 10.000 clientes, enquanto gerencia ativamente mais de 300 milhões de
identidades em todo o mundo.

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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