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   Ficha Técnica 

 

 

Uma solução de gerenciamento de sessão 

privilegiada exclusiva para empresas 

 

 

 

Sobre o Access Manager Plus 

 

O Access Manager Plus (AMP) da 

ManageEngine é uma solução de 

gerenciamento de sessão privilegiada, 

baseada na web, para regulamentar o acesso 

a sistemas remotos através de canais 

seguros a partir de um console unificado. 

Com recursos de auditoria abrangentes, 

oferece visibilidade total de todos os usos 

de acessos privilegiados e permite às 

empresas administrarem sessões de 

usuários em tempo real, fechando a porta 

para o uso indevido de privilégios. 

Principais características técnicas 

 

• Sessões de RDP, SSH, SQL e VNC 

em um clique 

• Suporte RemoteApp para Windows 

• Transferência de arquivo remoto bidirecional 

• Suporte jump box para Windows e Linux 

• Gerenciamento e gravação de sessão 

privilegiada 

• Monitoramento e colaboração ao vivo 

• Trilhas de auditoria em detalhes 

 

 

Benefícios 

 

 

 

Aumentar a 

produtividade para 

usuários privilegiados 

     Superfície de          

ataque reduzida 

Administração melhorada  

             e fácil 

 

 

  

Conformidade                  

regulatória 

aprimorada 

 

 

   Governança de acesso  

   global mais rigorosos 

Acesso remoto completo e segurança de sessão 

privilegiada para empresas 
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Versão gratuita 2 usuários, recursos limitados 

 
Versão Premium US$495 por ano para 5 usuários 

 
Teste gratuito de 30 dias Totalmente funcional, 2 usuários 

Edições, preços e disponibilidade* 

 

 

*Opções de licenças vitalícia disponíveis 
 

 

 

 

Requisitos mínimos do sistema 

 

 

 

Tamanho 

organizacional 

       Processador RAM Disco rígido 

 
 

 

Pequena (<1000 
servidores e <500 
usuários) 

 
 
 
 

Média (<5000 servidores 
e <1000 usuários) 

 
 
 
 

Grande (>5000 
servidores e >1000 
usuários) 

Dual core ou 
superior 

 
 
 
 

 
Quad Core ou 
superior 

 
 
 
 

Octa Core ou 
superior 

4 GB ou 
superior 

 
 
 
 

 
8 GB ou 
superior 

 
 
 
 

16 GB ou 
superior 

Aplicação: >200 MB 

Banco de dados: > 10 GB 

 
 
 

 

Aplicação: >500 MB 

Banco de dados: > 20GB 

 
 
 

Aplicação: >1GB 

Banco de dados: > 30GB 

 
 

 

 

Pré-requisitos 

 

• Um servidor de e-mail externo (servidor SMTP) para enviar várias notificações aos usuários. 

• Servidor SFTP a ser instalado em todas as máquinas desejadas para a transferência perfeita de arquivos. 

• Servidor SSH a ser instalado e habilitado no landing server do Windows para conexões RDP. 

• RemoteApp a ser instalado em máquinas alvo para usar os recursos correspondentes do RemopteApp. 
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• AES-256 

• SafeNet Luna PCIe HSM 

• Criptografia validada para FIPS 140-2 

• SFTP 

• FTP 

Algoritmos de criptografia Protocolos de transferência 

de arquivos 

• Windows 

• Linux 

RDP 

VNC 

SSH 

SQL 

• 

• 

• 

• 

• Hyper V 

• VMware ESXi 

• Microsoft Azure VM 

• AWS—Amazon EC2 VM 

Descoberta de conta Protocolos de sessão Plataformas de virtualização 

Sistemas operacionais 

 

 

Windows Linux 

 

 

• Windows Server 2019 

• Windows Server 2016 

• Windows Server 2012 

• Windows Server 2012 R2 

• Windows Server 2008 

• Windows Server 2008 R2 

• Windows 8 

• Windows 10 

• Ubuntu 9.x ou superior 

• CentOS 4,4 ou superior 

• Red Hat Linux 9.0 

• Red Hat Enterprise Linux 7.x 

• Red Hat Enterprise Linux 6.x 

• Red Hat Enterprise Linux 5.x 

• Normalmente funciona bem com qualquer  
opção do Linux 

 
 

 

 

Bancos de dados 

 

• PostgreSQL 9.5.3, fornecido com o produto 

• Servidor MS SQL 2008 ou superior (Servidor SQL deve ser instalado em Windows 2008 ou superior) 
 
 

 

Navegadores 

 

• Qualquer navegador HTML-5 alimentado, como Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari e Microsoft Edge. 
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SIE
M 

ITSM 

 

Outras integrações 

 

 

Autenticação do usuário Autenticação única Autenticação de dois fatores 

• AD 

• Azure AD 

• LDAP 

• RADIUS 

• Smart Card 

• Azure AD 

• Microsoft ADFS 

• Okta 

• Quaisquer autenticadores 
baseados em SAML 

• PhoneFactor 

• RSA SecurID 

• Autenticador do Google 

• Autenticador da Microsoft 

• Okta Verify 

• Autenticadores baseados em 
RADIUS 

• Segurança Duo 

• YubiKey 

• Quaisquer autenticadores baseados 
em TOTP 

 

 

 

• Log360 

• Splunk 

• ArcSight 

• EventLog Analyzer 

• Sumo Logic 

• Qualquer ferramenta 

compatível com RFC 

3164 

• ServiceDesk Plus On-Demand 

• ServiceDesk Plus MSP 

• ServiceDesk Plus 

• ServiceNow 

• Service Desk do JIRA 
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Sobre a ManageEngine 

 

A ManageEngine é uma divisão de gerenciamento de TI empresarial da Zoho Corporation. Empresas estabelecidas e 
emergentes — incluindo 9  de  cada 10  organizações  da  Fortune  100 - contam  com  as  nossas  ferramentas  de  
gerenciamento de TI em tempo real para garantir o melhor desempenho de sua infraestrutura de TI, incluindo redes, 
servidores, aplicações, desktops e muito mais. Temos escritórios em todo o mundo, incluindo Estados Unidos, Holanda,  
Índia, Cingapura, Japão, China e Austrália, bem como uma rede de mais de 200 parceiros globais para ajudar as 
organizações a alinhar fortemente seus negócios e TI. 

 
Para mais informações, acesse www.manageengine.com.br; siga o blog da empresa em blogs.manageengine.com 

e no LinkedIn em www.linkedin.com/company/manageengine-brasil, no Facebook em 

www.facebook.com/ManageEngineBrasil e no Twitter em @ManageEngine. 
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180,000+ 

empresas ao redor do 

mundo confiam 

 
Suporte técnico 

 
Telefone: +1 408 454 4014 

E-mail: amp-support@manageengine.com 
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