TRANSFORME A GESTÃO DE
ACESSOS DO SEU NEGÓCIO
Requestia IAM assegura o gerenciamento do ciclo de vida da identidade dos usuários. Automatiza a concessão e
QUANDO?

revogação de acessos. Garante a conformidade com políticas e auditorias com eficiência e agilidade. Promove a
segurança das informações de sua empresa. Transforma a gestão de acessos do seu negócio.

Benefícios do Requestia IAM
• Automação da Concessão e Revogação de Acessos
• Redução de Contas com Excesso de Privilégios e Contas Órfãs
• Padronização dos Acessos com Processos Auditáveis
• Automação da Gestão do Active Directory, Office 365 e G Suite
• Integração por APIs com Sistemas Corporativos
• Adoção da Gestão de Acessos Baseada em Funções (RBAC - Role Based Access
Control)

• Segregação de Funções
• Autonomia, Transparência e Agilidade
• Simplificação das Autenticações
• Solução Altamente Flexível e Configurável
• Redução da Demanda da Equipe de TI

Regulamentações
O Requestia IAM auxilia a sua empresa a cumprir diversos
regulamentos legislativos e requisitos de conformidade rigorosos, por
meio de relatórios detalhados de auditoria.
• Lei Geral de Proteção de Dados do Brasil (LGPD)
• General Data Protection Regulation (EU GDPR)
• Lei Sarbanes-Oxley (SOX)
• Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS)
• Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA)
• Programa de Qualificação Operacional (PQO – B3)
• ISO 27001

PRINCIPAIS FUNCIONALIDADES
Automatize a Criação de Novos Usuários: Automatize a criação de usuários

Conceda Acessos a Sistemas e Aplicações: Por meio de fluxos de

no Active Directory, Office 365, G Suite e outras aplicações. Ofereça acesso

aprovações e encaminhamento automático de tarefas, disponibilize

imediato a novos colaboradores ou terceiros. Garanta padronização dos

de forma rápida e fácil, acesso a sistemas de maneira auditável com

cadastros utilizando regras e validações de formulários.

QUANDO?

o Requestia IAM.

Simplifique o Gerenciamento de Dados no Active Directory: Facilite a

Elimine Contas Órfãs: A automação da gestão de contas, auxiliada

alteração de dados dos usuários no Active Directory, tais como nome,

por mecanismos de notificação de expiração, viabiliza a eliminação

telefone, horário permitido de acesso e atributos customizados por meio

de contas órfãs.

de uma interface de autosserviço.
Agilize o Desbloqueio de Contas: Realize o desbloqueio de contas a

Assegure a Conciliação de Acessos: Garanta a integridade das

qualquer hora e em qualquer lugar de forma rápida e segura. Os próprios

informações entre os sistemas corporativos de sua empresa e o

usuários podem solicitar automaticamente o desbloqueio ou a troca de

Requestia IAM, por meio de conciliação de acessos.

senha a partir da confirmação de dados pessoais.
Gerencie o Ciclo de Vida dos Acessos: Facilite o processo de onboarding e

Proporcione Atestação dos Acessos: Permita que os gestores ou

offboarding de sua empresa com o gerenciamento do ciclo de vida das

responsáveis pelas aplicações revisem os acessos por meio da

identidades de acessos de funcionários, terceiros e prestadores de serviço.

atestação periódica com o Requestia IAM.

Gerencie o Acesso a Grupos e Pastas: Conceda acesso às pastas

Simplifique a Auditoria: Todas as operações feitas por meio do

compartilhadas a partir de grupos de usuários. O acesso é aprovado pelo

Requestia IAM geram registros de auditoria para posteriores

responsável dos grupos, eliminando troca de e-mails e formulários em papel.

análises, relatórios e evidências.

Simplifique
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