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. Sem
instalações confusas ou implementações de infraestrutura; com a Assinatura
híbrida do One Identity, você sempre tem acesso aos recursos fornecidos por
nuvem mais recentes.
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. Soluciona o
problema de senhas para proteger sua organização e manter seus usuários produtivos.
•
•
•
•

Aumenta a segurança para praticamente qualquer sistema ou aplicação
Processo acelerado de redefinição de senha que reduz o risco de engenharia social
Opções de autenticação simples de usar, como push para autenticar, textos de SMS e chamadas de telefone
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, com o objetivo de aumentar o nível
de segurança
• Gerencie solicitações de acesso privilegiado sem VPN: os usuários do One Identity Safeguard podem aprovar ou
negar qualquer solicitação em qualquer lugar

Recursos para as soluções do One Identity

ActiveRoles
• Proteção ao administrador de console
• Personalização de autenticação
de usuário
• Push para autenticar

One Identity Safeguard
•
•
•
•

Proteção ao acesso administrativo
Aprovação em qualquer lugar
Proteção do equipamento do Safeguard
Personalização de autenticação
de usuário

Password Manager

Figura 2. Painel de visualização da Assinatura híbrida do
One Identity dos produtos no local do One Identity unidos ao
One Identity Starling.

• Suplemento de substituição de
verificação por telefone
• Proteção ao administrador de console
e ao usuário final
• Personalização de autenticação
de usuário
• Proteção ao portal do Help Desk

Cloud Access Manager
• Personalização de autenticação
de usuário
• Proteção ao administrador de console
• Proteção ao usuário final
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Módulos da Análise de identidades e inteligência de risco Starling (IARI) para o
ActiveRoles e o One Identity Safeguard
Aumente a segurança com a detecção aprimorada de acessos de usuário que podem ter alto risco ou alto impacto para
que você possa corrigir o risco antes que haja algum problema. Com o Starling IARI, você pode analisar e comparar
direitos de usuário a fim de identificar anomalias e concentrar melhor as ações corretivas, sem deixar de cumprir as
melhores práticas do setor.
•
•
•
•

Visibilidade de acesso e descoberta de direito
Insight detalhado e análise com resultados práticos
Análise de risco, comparação e classificação
Correção acelerada

Figura 3. Recursos principais da Análise de identidades e inteligência de risco Starling

Por um custo adicional, é possível estender estas
ofertas para mais sistemas de destino e casos de uso.
Para uma avaliação gratuita de nossas ofertas
One Identity Starling e para obter as mais recentes
atualizações de recursos do produto, acesse o
One Identity Starling, cloud.oneidentity.com.

Em breve!
Mais aplicações e recursos – A One Identity continuará
disponibilizando novos produtos e recursos para a plataforma
de SaaS One Identity Starling. Com a Assinatura híbrida
One Identity, você pode usar imediatamente esses recursos em
suas soluções locais da One Identity.

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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