Protegendo senhas e
preparando-se para
auditorias

A Lyo Solutions é a opção quando as pessoas buscam tecnologia, agilidade
e investimento. Com mais de 10 anos de experiência no mercado e uma
equipe preparada, a empresa atende uma variedade grande de clientes,
desde setores econômicos, como bancos e consultorias até indústrias,
grupos de turismo, atacadistas e varejistas.
Para que todo esse processo seja seguro, é muito importante manter os
dados privilegiados protegidos e ter certeza de que todos os acesso realizados pelos funcionários estão de acordo com as normas de segurança,
evitando qualquer tipo de invasão ou vazamento.
Portanto, para aumentar a segurança de acesso a servidores e ficar de
acordo com os processos de auditoria, a Lyo Solutions buscou o Password
Manager Pro, da ManageEngine. Conversamos com Renato Bognar, CEO
da Lyo Solutions e, quando perguntado sobre por que ele acabou escolhendo nossas ferramentas para aumentar sua segurança, sua resposta
focou muito no fato de que é uma solução fácil de usar e que possui um
custo benefício que o agradou.

*****

O Password Manager Pro é um cofre seguro para armazenamento de senhas,
melhorando a produtividade dos funcionários e fornecendo um controle de
segurança em tempo real, através de workflow para controle de acessos,
conexões diretas, gravação de sessão e redefinições automáticas de senhas.
Seu sistema fica seguro em um piscar de olhos, tudo de acordo com a necessidade de segurança que a sua empresa precisa.

Depois de usar a ferramenta, Renato conclui:

“Com a solução, temos mais segurança e trilha de
auditoria necessárias.”
Assim como a Lyo Solutions, as maiores organizações do mundo também
utilizam o Password Manager Pro. Esteja seguro e pronto para auditorias, com
relatórios em tempo real e um backup ativo para recuperação de desastres.
Conheça mais detalhes de nossa ferramenta e veja como ela pode se adequar
a sua necessidade com a ajuda de nossos especialistas.
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