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Benefícios
• Controlar o acesso a recursos 

híbridos, no local e na nuvem, 

desde a solicitação até o 

fornecimento para usuários e 

dados

• Reduzir o risco ao garantir que 

os usuários tenham somente o 

acesso necessário

• Atender às iniciativas de auditoria 

e conformidade com políticas de 

certificação/nova certificação

• Colocar as decisões de acesso nas 

mãos certas: do negócio

• Criar com base nos investimentos 

e na infraestrutura e crescer a 

partir disso 

Visão geral
Estruturas tradicionais de gerenciamento de identidades e acessos (IAM) são 

difíceis de criar e a implementação e manutenção são demoradas. Elas são um 

peso para a maioria dos departamentos de TI, que geralmente processa todo o 

gerenciamento de ciclo de vida útil de identidade dos usuários. Para atender às 
diferentes necessidades do IAM de diversas unidades de negócio, as equipes de TI 
costumam trabalhar com um conjunto compartimentado de ferramentas e políticas 
de segurança de foco estrito, além de depender de processos manuais para a 
imposição. Isso deixa o ambiente vulnerável e aumenta o risco, o que dificulta o 
cumprimento dos SLAs.

Você pode aumentar a produtividade ao oferecer aos usuários acesso aos dados e 
às aplicações necessários para o trabalho e nada mais.

Reduza os riscos, proteja os dados, atenda às necessidades de tempo de atividade 
e cumpra à conformidade ao oferecer aos usuários o acesso aos dados e aplicações 
necessários. Agora, o gerenciamento de identidades e acessos (IAM) pode ser 
conduzido pelas necessidades do negócio, e não pelos recursos de TI. Com o 
Identity Manager, você pode unificar as políticas de segurança e atender às suas 
necessidades de controle, hoje e no futuro.

Você pode fazer isso ao aprimorar a agilidade do negócio hoje e no futuro com uma 

solução IAM modular e escalável.

Figura 1. O heatmap de controle permite drilldown rápido sobre violações de políticas

REDUZA OS RISCOS. 
CONTROLE O ACESSO. 
CONTROLE AS 
IDENTIDADES. 
PROTEJA OS DADOS. 
Agora, finalmente, o gerenciamento de 
identidades e acessos (IAM) pode ser conduzido 
de acordo com as necessidades do negócio.

Identity Manager
Elimine os riscos do gerenciamento de identidades e acessos 
corporativos
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Sobre o One Identity
O One Identity ajuda as organizações a obter o melhor 

Gerenciamento de Identidades e Acessos (IAM). Com a nossa 

combinação exclusiva de ofertas, inclusive um portfólio de 

soluções de governança de identidades, gerenciamento de 

acessos, gerenciamento privilegiado e identidade como serviço, 

as organizações podem alcançar total potencial, sem obstáculos 

de segurança e protegidas contra ameaças. Saiba mais em 

OneIdentity.com
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Controle dos dados
Obtenha controle e visibilidade dos seus dados.

Portal de acesso de autoatendimento
Permitiu que os negócios economizassem tempo e se 
ajudassem. Reduz o esforço da equipe de TI por meio de 
um portal de "carrinho de compras" on-line, intuitivo e 
personalizável. Isso permite que os usuários solicitem acesso 
a ativos de segurança, como ativos físicos, grupos e listas de 
distribuição, e controlem direitos de acesso e permissões para 
todo o ciclo de vida útil de identidades com processos de 
aprovação e fluxos de trabalho predefinidos.

Controle de acesso privilegiado
O controle unificado em que os usuários podem solicitar, 
provisionar e confirmar o acesso do usuário geral e privilegiado 
no mesmo console.

Painel de revisão atestado
Agende a certificação sob demanda ou de rotina e exiba o 
status do grupo ou da lista de distribuição em uma visualização 
do painel nítida e concisa. Além disso, ative a produção 
de relatórios detalhados de descoberta para atender à 
conformidade.

Redefinição de senha
Redefina as senhas das contas dos usuários e configure 
preferências de políticas/usuários que espelham as regras e os 
requisitos de senhas da organização. Permite múltiplas políticas 
de senha, dependendo das funções do usuário. 

Múltiplos fatores agora
Permita a autenticação por dois fatores por meio do Identity 
Manager com implementação integrada em aplicações 
empresariais e integradas com a Autenticação por Dois Fatores 
(2FA) do One Identity Starling. 

Escalabilidade vertical e horizontal
Aproveite os investimentos e a infraestrutura que você já tem e 
cresça a partir daí.

Recursos

Certificação SAP
Forneça integração SAP de profundidade certificada com 
recursos detalhados para ampliar modelos de segurança SAP 
existentes e até mesmo aperfeiçoá-los.

Redutor de risco
Tome decisões de segurança melhores ao combinar políticas 
e informações de segurança de múltiplas fontes para reduzir a 
exposição e eliminar os silos de informações

Nuvem
Leve o investimento em controle de identidades além das 
aplicações no local para as aplicações SaaS e híbridas com uma 
oferta suplementar de serviço gerenciado, baseada em nuvem.

Governança 360
Forneça aos auditores relatórios de controle detalhados e em 
tempo real que incluem informações sobre quais recursos estão 
em seu ambiente, quem tem acesso a eles, quando e o motivo 
pelo qual o acesso foi concedido e encerrado. 

Provisionamento feito da maneira certa 
Elimine os erros manuais ao automatizar o provisionamento 
para qualquer sistema, plataforma ou aplicação no local 
ou na nuvem. Estenda o provisionamento para aplicações 
empresariais, como o Exchange Online, SharePoint e Oracle 
E-Business Suite.

Acesso feito da maneira certa
Aprimore a segurança ao fornecer aos funcionários, prestadores 
de serviços, parceiros, clientes, estudantes, graduados, 
constituintes e pacientes somente o acesso absolutamente 
necessário, nada mais e nada menos.

Conformidade agora
Regulamentações externas? Sem problemas. Políticas internas? 
Sem problemas. Obtenha a visibilidade completa necessária, 
ao mesmo tempo que atende às demandas de todos os outros 
grupos.

Requisitos do sistema
Para obter uma lista completa dos requisitos do sistema, 

acesse https://support.oneidentity.com/identity-

manager/8.1
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