DOSTAŇTE
PRIVILEGOVANÉ
ÚČTY POD
KONTROLU
VYSKÚŠAJTE SI ZADARMO

Privileged Account Management
od firmy Thycotic

VEDELI STE, ŽE:

94%
62%
240
60%

hackerov vyhľadáva zoznamy prístupov
k privilegovaným účtom v nechránených
súboroch
narušení bezpečnosti je spojených so
zneužitím prístupov k privilegovaným
účtom
dní priemerne uplynie medzi infiltráciou
útočníka a jeho odhalením
zraniteľností Windows sa dá zmierniť,
alebo odstrániť obmedzením
privilegovaných práv používateľov
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POMÔŽTE VAŠIM SPRÁVCOM DOSTAŤ PRÍSTUPY
DO IT INFRAŠTRUKTÚRY POD KONTROLU
•

Máte viacerých administrátorov siete?

•

Striedajú sa vám často administrátori?

•

Pristupujú do vašej siete externí zamestnanci, či dodávatelia?

•

Chcete znížiť riziko zlyhania ľudského faktoru pri ochrane vašej infraštruktúry?

•

Uvítali by ste centrálnu správu hesiel na prístupy do vašej siete? A čo tak urobiť audit
konfiguračných zmien vykonávaných na vašej sieti?

Ak ste na ktorúkoľvek otázku odpovedali áno, máte možnosť rýchlo a jednoducho získať
a využívať centrálny manažment privilegovaných účtov.

ČO SÚ PRIVILEGOVANÉ ÚČTY?
Privilegované účty tzv „Non-human accounts“ sú účty, ktoré používajú prevažne
administrátori, ako napríklad doménoví, databázoví a iní administrátori, ktorí majú často
neobmedzené prístupové práva k citlivým údajom.
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ČO JE SECRET SERVER?
Secret Server spoločnosti Thycotic rieši správu hesiel
pre administrátorov a bezpečnostných špecialistov IT
v akomkoľvek odvetví jedinečným spôsobom. Je postavený
na bezpečnostnej vrstve, ktorá chráni pred kybernetickými
útokmi zameranými na privilegované účty a tým zvyšuje
bezpečnosť kritických dát. Všetko je možné ovládať z jednej
konzoly a okrem zvýšenia úrovne zabezpečenia zároveň
šetrí čas a náklady.
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ZÁKLADNÉ VLASTNOSTI SECRET SERVER PROMO:
Určené pre nasadenia: do 25 Users a 250 Secret limits (záznamov, prístupov)
»» Centrálna bezpečnostná schránka
na správu hesiel pre podniky
»» Šifrovanie AES 256 a SSL
»» Prístup cez web (Internet Explorer, Firefox,
Safari, Chrome)
»» Prideľovanie prístupov na báze rolí,
priečinkov, súborov
»» Možnosť zdieľania spoločného hesla

»» Overovanie cez Active Directory
»» Spúšťač relácií (RDP, PuTTY, vlastné )
»» Smartfónové aplikácie (iPhone, Android,
BlackBerry, Windows)
»» Úplné denníky auditu a reportingu
»» E-mailové upozornenia
»» Automatické zálohy.

V PLATENÝCH VERZIÁCH SA NACHÁDZAJÚ
ĎALŠIE FUNKCIONALITY:
Automatizovaná zmena hesiel celou infraštruktúrou vrátane lokálnych účtov, jednorazový
prístup, časovo obmedzený prístup, manažment servisných účtov, nahrávanie RDP a SSH
konzolí, online monitoring, SIEM integrácia, overovanie platnosti hesla, HA/Clustering
a mnohé ďalšie.
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SECRET SERVER ARCHITECTURE
Mirroring
(optional)

Session
Launcher

Session
Monitoring

Alerts

SIEM
logging

API

IT Admins

Web Browser

Desktop Apps/
Smartphone Apps

Distributed
Engine (optional)
Platform
Password
Changing

Secret Server

Manage
Service
Accounts

Two Factor
(optional)

Secrets
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Discovery

Discovery

Spoločnosť ALEF Distribution SK, s.r.o. ako výhradný distribútor produktov
spoločnosti Thycotic prichádza s jedinečnou ponukou. Secret Server, a to vrátane
základnej pomoci pri implementácii,
máte teraz možnosť získať úplne zdarma.

ČO ZÍSKATE NASADENÍM SECRET SERVER:
•
•
•
•
•

centrálne šifrované úložisko hesiel
jednoduchý a intuitívny manažment privilegovaných účtov
viditeľnosť, audit, reporty
možnosť spravovať prihlasovacie údaje na webstránky
výrazné zníženie rizika zlyhania ľudského faktoru.
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ALEF DISTRIBUTION SK POSKYTUJE ZDARMA:
1. Úvodnú prezentáciu a konzultáciu
2. Pomoc pri inštalácii
3. Základné zaškolenie

AKO ZÍSKATE SECRET SERVER PROMO:
1. Vyplňte registračný formulár
2. Náš technik vás kontaktuje a dohodne potrebné kroky
3. Samotná implementácia produktu.

REGISTRAČNÝ FORMULÁR
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KONTAKT

ALEF Distribution SK, s.r.o.
adresa: Galvaniho 17/C,
821 04 Bratislava 2
tel.: +421 (2) 4920 3888
e-mail: sk-sales@alef.com
web: www.alef.com/sk

