VISÃO GERAL DA SOLUÇÃO

Integrações do
LastPass Business
Simplifique a implantação do LastPass
integrando-o à sua infraestrutura.

Visão geral
Quando as soluções de TI trabalham juntas, elas trabalham melhor. Com o LastPass, você pode
usar sua infraestrutura de tecnologia para agilizar e facilitar a implantação e obter controle imediato
de todos os pontos de acesso à sua empresa. Desde a ativação automatizada de funcionários entre
seu provedor de identidade e o LastPass até políticas de segurança abrangentes, é fácil configurar
seu gerenciador de senhas e manter essa configuração à medida que sua empresa cresce
e evolui — sem a necessidade de ferramentas ou serviços externos adicionais.
Integrações de diretórios
O LastPass Business se integra aos diretórios de usuários mais usados no mercado,
facilitando a ativação de usuários, a rotina de
gerenciamento e o provisionamento e desprovisionamento de contas em tempo real.
A equipe de TI pode automatizar o acesso
ao cofre do usuário — e, consequentemente,
a todos os aplicativos e senhas gerenciados
por meio dele.
Integrações de gerenciamento de eventos
e informações de segurança (SIEM)
O LastPass Business se integra a soluções
SIEM para transformar dados em insights.
As soluções SIEM garantem visibilidade
total da rede da sua empresa com relatórios
avançados e recursos de alerta. O LastPass
Business se integra com perfeição ao Splunk
e ao Azure Sentinel — e mais opções estarão
disponíveis em breve.
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Login federado
O LastPass Business oferece login federado
com Active Directory Federation Services
(ADFS) da Microsoft, Azure Active Directory,
Okta, Google Workspace, PingOne, OneLogin
e PingFederate. Com o login federado, as
organizações podem usar o provedor de
identidade para eliminar a necessidade de
uma senha extra para acessar o cofre do
LastPass, assim, os usuários usam apenas
uma senha para desbloquear todos os
aplicativos de trabalho: a senha do provedor
de identidade. Além disso, com o processo
de criptografia multichaves patenteado do
LastPass e a infraestrutura de conhecimento
zero, você contará com mais segurança para
sua empresa, sem complicar as coisas para
os usuários finais.
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As integrações compatíveis com o LastPass incluem:1

Logon único
O logon único (SSO) permite que seus usuários tenham acesso aos aplicativos atribuídos a eles fazendo login uma única
vez, sem a necessidade de informar novamente uma senha, aumentando a produtividade e melhorando a experiência de
login. O LastPass Business tem um portal de SSO integrado com um catálogo de mais de 1.200 aplicativos pré-integrados,
para que você possa colocar os usuários em operação sem demora. Algumas das integrações de SSO incluem:

Entre em contato

Saiba mais sobre o LastPass Business.
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