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Centrify Identity Service,
Mac Edition
Segurança baseada em Active Directory e gerenciamento para Mac e dispositivos móveis

Laptops e desktops Apple Mac cada vez mais estão sendo utilizados nos locais de trabalho atualmente. Os
funcionários estão trazendo seus próprios Macs para trabalhar e muitas organizações estão optando por
implantar Macs para seus usuários. Ainda assim, o gerenciamento de Macs e a proteção de acesso a redes
corporativas e dados pode ser algo desafiador — especialmente para as organizações que contam com
soluções de gerenciamento da Microsoft.
Com o Centrify Identity Service, Mac Edition, as organizações
podem gerenciar e proteger os Macs com as mesmas ferramentas
que usam para gerenciar os PCs. Além disso, a Centrify amplia
sua infraestrutura de gerenciamento e segurança em nuvem e
também permite que dispositivos Apple iOS e Android sejam
gerenciados usando a mesma infraestrutura. Ao usar os processos
e as ferramentas de gerenciamento existentes em uma ampla gama
de dispositivos populares, as organizações podem reduzir custos e
conseguir mais produtividade e segurança para seus funcionários.
O Centrify Identity Service, Mac Edition, inclui os três componentes
seguintes:
• Centrify para Mac: Segurança Baseada em Active Directory e
Gerenciamento para Mac OS X
• Gerenciamento de Mobilidade Empresarial da Centrify:
Gerenciamento de BYOD e dispositivos móveis
• Plataforma de Identidade Centrify: Arquitetura unificada baseada
em nuvem para gerenciamento de aplicativos, dispositivos móveis
e Mac

A escolha certa para o gerenciamento de
ambientes móveis e Mac
Empresa líder em integração do Active Directory
O Centrify Identity Service, Mac Edition, centraliza a autenticação,
a administração e o gerenciamento da Política de Grupo de Macs
e dispositivos móveis dentro do Active Directory de usuários finais,
permitindo que o Departamento de TI forneça aos usuários finais sua
plataforma de escolha sem sacrificar a eficiência ou a segurança. Os
usuários obtém logon único em todos os dispositivos e aplicativos
— não importa quão complexo seja o ambiente — enquanto os
administradores podem utilizar ferramentas familiares baseadas no
Windows, reduzindo assim o custo de gerenciamento de dispositivos
móveis e Mac e permitindo que os usuários finais usem com
segurança seus sistemas desejados.
A administração baseada no Active Directory da Centrify também
permite a separação de tarefas, para que os administradores de Mac
dentro de um departamento possam receber direitos específicos
para executar seus trabalhos. E, em vez de configurar dispositivos
de endpoint um por um, os administradores podem aplicar
centralmente o conjunto mais amplo do setor de configurações de
segurança baseadas em Política de Grupo em estações de trabalho,

Os administradores de TI podem usar as ferramentas familiares da Política
de Grupo do Windows para definir uma grande variedade de configurações
de segurança e configurações de Mac e dispositivos móveis. O Centrify

laptops e dispositivos móveis — assim como automatizar a emissão
de certificados para que computadores e usuários Mac perfeitamente
possam acessar serviços de rede corporativa 802.1x com ou sem
fio. A solução não intrusiva da Centrify é implantada sem instalar
o software em servidores e sem requerer quaisquer alterações
de esquema no Active Directory.

Agente de Software Integrado e Arquitetura em Nuvem
oferecem flexibilidade incomparável
Como um complemento para sua abordagem baseada em agente
comprovado para a autenticação baseada no Active Directory e o
gerenciamento da Política de Grupo, a Centrify para Mac também
inclui uma opção baseada em nuvem para o gerenciamento de
Macs remotos ou que não estão conectados à rede corporativa. A
fim de apoiar estes Macs remotos, a Centrify aproveita o suporte
a dispositivos móveis e o gerenciamento baseado em perfil para
laptops Mac e dispositivos móveis da Apple. A Centrify fornece para
os administradores e usuários recursos como bloqueio remoto e
funções de limpeza remota, inventário de aplicativos, gerenciamento
por autosserviço de usuários, aplicação de políticas de segurança
e autoconfiguração de rede e acesso sem fio — todos projetados
para simplificar a experiência do usuário final. Pela primeira vez, a
equipe de TI tem a flexibilidade para implantar uma solução única
para gerenciar Macs usando uma combinação de ambos os softwares
instalados no local e os serviços baseados em nuvem para lidar com a
miríade de cenários de caso de uso do Mac.
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Gerenciamento de Segurança para Dispositivos Móveis Mais
Fácil
Com a crescente tendência do BYOD, os usuários estão trazendo seus
próprios smartphones, tablets e laptops para o local de trabalho. Os
funcionários de hoje usam vários dispositivos e são mais produtivos
quando habilitados com logon único, acesso de um clique para
seus aplicativos e outros recursos da empresa — seja acessando a
partir de seus dispositivos móveis ou computadores Mac. O Centrify
Identity Service, Mac Edition, vem por padrão com o gerenciamento
de segurança móvel integrado que oferece o controle que o
Departamento de TI precisa e os usuários comuns exigem.
Exatamente como faz com os sistemas Mac, a Centrify integra
dispositivos móveis no Active Directory e na infraestrutura de
gerenciamento baseada na Política de Grupo do Windows existente
para automatizar a aplicação de políticas de segurança, bem como
autoemissão e renovação de certificados para autenticação de alta
segurança para redes Wi-Fi e VPN. Ou você pode usar o Centrify
Identity Service para gerenciar dispositivos móveis através da nuvem
— o Centrify oferece a escolha de gerenciar Macs e dispositivos
móveis do jeito que você deseja. A Centrify também oferece o
aplicativo baseado na web Zero Sign-On através de sua solução
opcional Centrify Identity Service, App Edition. E, por ser baseado
na Plataforma de Identidade Centrify, é rápido e fácil de implantar,
configurar e gerenciar dispositivos móveis Android e iOS.

•
•

de segurança
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Gerencie Macs, seja no escritório ou na estrada
Automatize a emissão e a renovação de certificados, aproveitando
seus Serviços de Certificado do Active Directory existentes

Gerenciamento e Acesso de Usuário Simplificados
•

•
•
•

Sistemas Mac OS, de modo transparente, conectam-se a
compartilhamentos de arquivos hospedados em volumes do
Sistema de Arquivos Distribuídos da Microsoft (DFS)
Simplifique o acesso a redes Wi-Fi e VPN através da forte
autenticação baseada em certificado
Forneça aos usuários o Zero Sign-On para aplicativos da web
autorizados
O Portal de Autosserviço ao Usuário permite o gerenciamento de
Macs e dispositivos móveis do usuário final

Segurança Melhorada
•

•
•
•

Conhecimento e Suporte de Classe Mundial

Automatize a configuração do dispositivo para acesso remoto,
incluindo acesso Wi-Fi e VPN, PKI autoemissão e renovação
automática
Garanta funções de segurança confiáveis com a criptografia
certificada FIPS opcional
Opcionalmente, aplique a autenticação de dois fatores para
cartões CAC e PIV
Ative contas de usuário autorizado para desbloquear e acessar
discos criptografados através da criptografia FileVault 2 Full Disk
Encryption da Apple
A inscrição automática de certificado protege o acesso a conexões
do Exchange, VPN e Wi-Fi, então somente os usuários atribuídos
poderão acessar informações corporativas confidenciais
O amplo suporte para todas as plataformas de dispositivo
populares e os níveis de lançamento de Sistema Operacional
garantem a compatibilidade em todos os dispositivos do usuário
final
Prepare o inventário de aplicativos e dispositivos em toda a
empresa, organizado por usuário, grupo ou dispositivo, para
melhor visibilidade dos dispositivos de propriedade da empresa e
de propriedade do usuário
Detecte dispositivos “rooted” ou “jail-broken” para melhorar a
segurança e minimizar as vulnerabilidades em seu ambiente

A organização de suporte em nível mundial da Centrify opera 24
horas por dia, 7 dias por semana, com conhecimentos profundos
em todos os aspectos da administração de Mac e integração do
Active Directory. Nossos especialistas se dedicam para garantir uma
implantação bem-sucedida, mesmo nos ambientes mais complexos.
Como um parceiro estratégico da Apple, especialistas em suporte
da Centrify também estão equipados para fornecer um suporte
oportuno e completo, e nosso desenvolvimento de produtos é
organizado para fornecer atualizações de produto conforme a Apple
lança novos sistemas operacionais — garantindo a você e a seus
usuários plena atividade. O acesso a uma comunidade on-line ativa
da Centrify que envolve milhares de profissionais de TI fornece
conselhos para a implantação no mundo real, informações sobre
as melhores práticas e exclusivas ideias sobre as questões que você
mais se preocupa.

•

Características do Produto em Destaque

O Centrify Identity Service, Mac Edition suporta:

Administração Unificada
•
•

•

•

Um logon único para usuários e uma infraestrutura unificada de
identidade para TI
Permite o gerenciamento baseado no Active Directory e a
aplicação de políticas de segurança para dispositivos Mac, iOS e
Android.
O Centrify Identity Service estende o gerenciamento para a
atualização de políticas de segurança e para bloquear ou limpar
Macs e dispositivos móveis
Use ferramentas familiares do Windows como a Política de Grupo
para gerenciar centralmente o acesso a serviços e aplicar políticas

•

•

•

Especificações do Produto e Certificações
•
•

Mac OS X 10.8 Intel ou superior
Mac OS X 10.8 Intel Server ou superior

As certificações incluem:
•
•

Padrão de Processamento de Informações Federais FIPS 140-2
Validado
JITC-aprovado Dois Fatores (Smart Card) Autenticação para Mac OS
X e Red Hat Linux

A solução móvel da Centrify suporta:
•

iOS versão 4.x ou superior

A Centrify oferece um gerenciamento de identidade seguro e unificado para

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

usuários finais e privilegiados em ambientes de nuvem, móveis ou centro de dados.

EMEA

O software de gerenciamento de identidade unificada e as soluções de identidade
como um serviço (IDaaS) baseadas em nuvem da Centrify aproveitam a infraestrutura
existente de identidade de uma organização para permitir logon único, autenticação
multifator, gerenciamento de identidades privilegiadas, gerenciamento de senha da
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