F O L H E TO

Assinatura híbrida do
One Identity
"Entre" na nuvem na velocidade do seu negócio

Benefícios
• Conecte suas soluções locais do
One Identity à nuvem
• Receba mais funcionalidades e
lançamentos mais frequentes
sem ciclos de atualização caros
• Uma única assinatura para todos
os seus produtos One Identity
• Acesse imediatamente novos
produtos e recursos por meio da
plataforma One Identity Starling
• Um portfólio para atender às
necessidades atuais e futuras
do negócio
• Baixa assinatura anual

Visão geral
Se a sua organização é como as outras, a sua infraestrutura de TI mudou
significativamente nos últimos anos. Alguns negócios migraram totalmente
para a nuvem, enquanto outros têm requisitos para permanecer somente
no local. No entanto, a maioria das organizações implementa um modelo
híbrido gerenciando algumas infraestruturas no local e outras na nuvem,
além de diversas aplicações de software como um serviço (SaaS). Portanto,
um ambiente híbrido é a nova realidade, o que significa que você precisa de
ferramentas que possam aprimorar a agilidade de sua organização e abordar
os desafios de IAM em constante mudança.

Fornecendo ainda mais valor ao seu investimento no local
A Assinatura híbrida do One Identity expande a funcionalidade dos produtos
no local do One Identity ao revelar novas capacidades híbridas. A assinatura
permite que você "una" suas soluções locais do One Identity à nossa
plataforma One Identity Starling de software como serviço. Isso dá à sua
organização acesso imediato a recursos e serviços fornecidos por nuvem. Não
são necessárias implantações de infraestrutura ou instalações confusas. Com a
Assinatura híbrida do One Identity, você sempre tem acesso aos recursos mais
recentes fornecidos por nuvem.
Com o portfólio modular e integrado de soluções IAM locais, de nuvem e
híbridas do One Identity, você pode começar em qualquer lugar e ir ampliando.

Figura 1. Comece sua assinatura no
One Identity Safeguard e "una" ao
One Identity Starling.
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Recursos
Um conjunto de recursos de assinatura já está disponível, com mais produtos e funcionalidades a serem lançados. Uma única
assinatura pode ser usada para todos os seus produtos One Identity.

Autenticação de dois fatores Starling ilimitada
Bloqueie o acesso de administrador e de usuário com a
autenticação de vários fatores como um serviço. Isso soluciona
o problema de senhas para proteger sua organização e manter
seus usuários produtivos.
Benefícios para as soluções locais do One Identity:
• Aumenta a segurança para praticamente qualquer sistema
ou aplicação
• Acelera o processo de redefinição de senha que reduz o risco
de engenharia social
• Opções de autenticação flexíveis e fáceis de usar, como:
• Mensagens SMS
• Chamadas telefônicas
• Push para autenticar: recursos de autenticação para
dispositivos móveis, inclusive o envio automatizado de
códigos por meio de mensagem de texto para os celulares
de administradores e usuários
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Figura 2. Painel de visualização da Inscrição
híbrida do One Identity dos produtos no local do
One Identity unidos ao One Identity Starling.

Proteção de console/acesso do
administrador
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Proteção de acesso ao usuário final
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Complementação da autenticação de
perguntas e respostas
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Aprovação em qualquer lugar
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Para obter uma avaliação gratuita das ofertas do One Identity Starling e as atualizações mais recentes de recursos
do produto, acesse cloud.oneidentity.com.

Sobre o One Identity
O One Identity, um software de negócio da Quest, permite que as organizações implementem uma estratégia de segurança centrada
na identidade, seja ela no local, na nuvem ou em um ambiente híbrido. Com nosso portfólio integrado e amplo de ofertas de
gerenciamento de identidade, incluindo gerenciamento, governança de identidades e gerenciamento de acessos privilegiados e de
administração, as organizações podem alcançar todo o seu potencial nos locais em que a segurança foi implementada ao colocar
as identidades no centro do programa, habilitar acesso adequado em todos os tipos de usuários, sistemas e dados. Saiba mais em
OneIdentity.com.
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