WALLIX BASTION
SPRÁVA PRIVILEGOVANÝCH RELACÍ A ÚČTŮ
Představujeme nejsnáze nasaditelné centralizované řešení pro řízení privilegovaných přístupů a pro nahrávání
a sledování privilegovaných relací.

WALLIX Bastion se skládá ze dvou modulů – Session Manageru a Password Manageru.
Volitelně lze modulem Access Manager sjednotit přístup a správu více Bastion serverů.

EKOSYSTÉM SPRÁVY PRIVILEGOVANÝCH PŘÍSTUPŮ
Nástroj WALLIX Bastion vám umožní definovat bezpečnostní politiky pro kontrolu přístupů účtů s rozšířeným
oprávněním. Ve vazbě na skupiny v AD lze vynutit pravidla pro jednotlivé uživatele. Budete mít přehled o všech
realizovaných přístupech a aktivitách administrátorů. Optimalizací servisních smluv s dodavateli se vám navíc
může podařit snížit náklady.

1/ WALLIX SESSION MANAGER

3/ WALLIX ACCES MANAGER

Brána pro přístup na koncové systémy

Webový portál pro uživatele a administrátory
pro další zjednodušení přístupu a správy

• Poskytuje správu a pokročilé řízení privilegovaných
přístupů

• Vzdálená plocha nebo SSH přístup přes webový
prohlížeč

• Umožňuje přístup pomocí nativních klientů nebo
i přes webové rozhraní

• Globální vyhledávání napříč WALLIX Bastion servery

• Zaznamenává aktivity privilegovaných účtů nahráváním snímků obrazovek

• Jednotné přihlášení k celé WALLIX infrastruktuře
• Delegace do systémů třetích stran

2/ WALLIX PASSWORD MANAGER
Pokročilá automatizace správy hesel

• Automatizace pravidelných změn hesla
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• Podpora přístupu prostřednictvím klíčů
• Knihovna pluginů pro správu různých systémů

Klíčové vlastnosti
• Rychlé nasazení – implementace zabere pouze jednotky hodin
• Snadná integrace – bezproblémově zapadne do současného prostředí
• Variabilní možnosti nasazení – HW / Virtual Appliance / AWS / Azure
• Jednotná správa – centrální konzole pro definice politik a reporting
• Proxy architektura – není třeba instalovat agenty na koncové systémy
• Vyhledání privilegovaných účtů – komponenta WALLIX Discovery
• Zvýšení produktivity externistů – relace jsou nahrávány a uchovávány
• ICS/SCADA – zabezpečení přístupu k průmyslovým kontrolním systémům
• Správa hesel – Password Manager zajišťuje komplexitu a obměnu hesel
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