FOLHA DE DADOS

Centrify Identity Service
Nuvem e mobilidade chegaram para ficar.

Os aplicativos móveis e de nuvem estão chegando rapidamente às organizações e facilitando a produtividade
dos funcionários, mas também estão expondo dados importantes das empresas. Os aplicativos de nuvem e os
dispositivos móveis que podem acessar dados de aplicativos são frequentemente usados sem o controle de TI.

Com dezenas ou centenas de aplicativos em uso, controlar quais
usuários têm acesso a aplicativos específicos se torna impossível.
Manter-se informado sobre o provisionamento de contas não é
apenas complicado, mas também leva a falhas na segurança e
nas auditorias de conformidade se funcionários tiverem acesso a
aplicativos empresariais e dados após serem demitidos.

Segurança
• Elimine o risco de segurança relativo a senhas simples, reutilizadas
e/ou indevidamente gerenciadas
• Controle aplicativos móveis e de nuvem com a política baseada em
identidade em aplicativos e dispositivos
• Possibilite o acesso remoto seguro a aplicativos no local - sem os
riscos e incômodos dos VPNs
• Implemente uma política segura de BYOD com o gerenciamento
integrado de dispositivos móveis e Mac da Centrify. Proteja o
aplicativo da Centrify em dispositivos móveis desbloqueando-o com
NFC, PIN, palavra-chave ou impressão digital.
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Identity Management
for End Users
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O Identity Service proporciona um portal de nuvem simples e único
para o gerenciamento de aplicativos. Os usuários obtêm acesso em
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Ao implantar uma única identidade em aplicativos de nuvem, móveis
e locais, os usuários obtêm um só nome de usuário e senha para
usarem em todos os seus aplicativos de trabalho, e a TI pode reforçar
políticas de acesso consistentes com base na identidade do usuário.
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O Centrify Identity Service unifica gerenciamento de aplicativos em
nuvem e de dispositivos móveis em um serviço de nuvem corporativo.
O Centrify eleva o nível da identidade para proteger e gerenciar
o acesso de usuários a aplicativos usando qualquer dispositivo,
independentemente da localização.
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Gerenciamento integrado de aplicativos em nuvem e de
dispositivos móveis
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Identidade é a solução
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Produtividade do usuário leva a ineficiência da TI

usando qualquer dispositivo.
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Com o aumento do acesso a aplicativos, os usuários estão optando
por compartilhar e reutilizar senhas, expondo dados corporativos a
ataques com base em credenciais comprometidas. Para agravar a
situação, o Helpdesk está recebendo muito mais ligações e tickets para
redefinição de senha, reduzindo a produtividade da TI e a satisfação
do usuário.

O Centrify Identity Service oferece segurança, simplicidade e controle.
A TI obtém um só meio para gerenciar todas as contas e dispositivos.
Os usuários obtêm o logon único em aplicativos móveis e de nuvem
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Dispersão de senhas desperdiça tempo para TI e usuários

Centrify Identity Service: Os benefícios do
gerenciamento de identidade integrado

Au
t

Gerenciar e proteger o acesso a cada aplicativo em nuvem e
dispositivo móvel significa gerenciar contas, senhas e políticas
individuais em centenas, até milhares, de pontos finais e aplicativos.
Com tantos sistemas e dispositivos diferentes, a TI precisa de
uma solução única para oferecer aos usuários e gerenciar a
política de acesso nos aplicativos usando qualquer dispositivo,
independentemente do local.
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Muitos cadeados, muitas chaves

um clique a todos os seus aplicativos usando qualquer dispositivo, e
a TI obtém controle com base em políticas, além de provisionamento
automatizado e gerenciamento de contas.
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O problema é o gerenciamento de acesso

WWW.CENTRIFY.COM

+1 (669) 444-5200

Simplicidade

FOLHA DE DADOS

• Automatize o provisionamento e desprovisionamento de contas e
direitos de licença para aplicativos corporativos
• Elimine os silos de política avulsos com o gerenciamento integrado
de aplicativos de nuvem, móveis e no local
• Reduza os tickets de Helpdesk para redefinição de senha,
solicitações de aplicativos e gerenciamento de dispositivos com o
autoatendimento do usuário e fluxos de trabalho automatizados

Controle
• Comprove o retorno sobre o investimento no aplicativo e mostre
conformidade com os relatórios de dispositivos e aplicativos
granulares
• Reforce a política de usuários usando uma única fonte autorizada
aplicada a diversos aplicativos e locais
• Controle o acesso usando o Active Directory existente no local,
LDAP, um diretório na nuvem, parceiros comerciais, comunidades
de usuários externos, ou qualquer combinação
O portal do administrador do serviço de identidade proporciona à TI controle
de aplicativos, dispositivos e política.

Opções de assinatura flexíveis
Single Sign-On (Logon único)
Suporte completo para milhares de aplicativos na nuvem, móveis e no local, ou adicione seu próprio aplicativo.
Gerenciamento de mobilidade empresarial
Gerenciamento integrado de dispositivos móveis e aplicativos. Gerenciamento de certificados do dispositivo para PKI.
Identidade de qualquer lugar – Active Directory, LDAP, nuvem, identidades externas
Suporte líder da categoria para Active Directory e LDAP sem replicação de nuvem.
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Diretório em nuvem para usuários que não utilizam o Active Directory ou LDAP. Federação de identidades
de usuários externos. Autoatendimento para usuários e redefinição de senhas.
Autenticação multifator e política
Autenticação multifator aprimorada e baseada em contexto usando dispositivos gerenciados. Aprimoramento
da política e criação de relatórios por aplicativo. Autenticação em um clique. Perfis de autenticação flexíveis.
Provisionamento de contas de usuário
Gerenciamento total do ciclo de vida de aplicativos de nuvem ou no local e dispositivos baseados em função:
acesso, autorização, provisionamento e revogação.
Gerenciamento aprofundado de Mac
Bloquear e apagar remotamente. Login no Active Directory. Controles de política granular por meio do GPO
no Active Directory. Criptografia FileVault2. Certificado PKI.
Fluxo de trabalho
Fluxos de trabalho automatizados para gerenciar a solicitação, aprovação e provisionamento de aplicativos.



Gateway de aplicativos no local
Acesso seguro a aplicativos no local sem VPN. Conector de nuvem único para vários aplicativos. Sem infraestrutura
adicional necessária.



A Centrify reforça a segurança da empresa, protegendo as identidades de
ameaças cibernéticas. Centrify unifica identidades para usuários privilegiados e
finais na nuvem, Datacenter e mobilel. Centrify melhora a segurança,

+1 (669) 444 5200

S A N T A C L A R A , C A L I F ÓR N I A

+44 (0) 1344 317950

EMEA

conformidade, agilidade e produtividade para mais de 5000 clientes, incluindo

ÁSIA PACÍFICO

+61 1300 795 789

mais da metade das empresas da Fortune 50 e mais de 80 agências federais.

BRASIL

+55 11 3958 4876

www.centrify.com.
Centrify é uma marca registrada, e Centrify Identity Service é uma marca
comercial de Centrify Corporation. Outras marcas comerciais mencionadas
neste documento são de propriedade de seus respectivos proprietários.
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