
B O M G A R.CO M

Większa produktywność uprzywilejowanych 
użytkowników przy zachowaniu odpowiedniego 
poziomu kontroli
Rozwiązanie Bomgar Privileged Access Management pozwala osobom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo kontrolować, monitorować 

i zarządzać dostępem uprzywilejowanych użytkowników do krytycznych systemów. Dzięki Bomgar zyskują Państwo szczegółową widoczność 

sesji połączeniowych oraz praw dostępu. Jednocześnie zapewnia ono administratorom, dostawcom i użytkownikom biznesowym dostęp 

jakiego potrzebują by zwiększać swoją produktywność, jednocześnie chroniąc cenną infrastrukturę zasoby i aplikacje.

BEZPIECZNY ZDALNY DOSTĘP

Rozszerzenie możliwości protokołów 

zdalnej kontroli takich jak RDP, 

command shell, SSH i Telnet poza 

sieć LAN bez narażania 

bezpieczeństwa. Połączenia są 

zabezpieczone zaawansowanymi 

mechanizmami szyfrowania.

MONITOROWANIE I KONTROLA

Monitorowanie sesji w czasie 

rzeczywistym. Odporne na 

manipulacje procedury kontroli, 

w tym możliwość przeszukiwania 

nagrań wideo oraz szczegółowe logi 

aktywności związanej ze 

współdzieleniem ekranu, transferem 

plików i powłoką systemu.

SZCZEGÓŁOWA KONTROLA 

DOSTĘPU

Konieczność stosowania 

powiadamiania o dostępie 

i autoryzacji. Określanie do czego 

mają dostęp użytkownicy końcowi 

i w jakich porach, tworzenie białych 

list aplikacji.

BEZPIECZNE APLIKACJE MOBILNE

Bezpieczna komunikacja z poziomu 

urządzeń mobilnych. Natywne 

aplikacje mobilne dają pracownikom 

technicznym dostęp poprzez sieć 

3G/WiFi z poziomu urządzeń 

Android lub iOS, jakość doświadczeń 

nie ustępuje rozwiązaniom 

stacjonarnym.

WSPÓŁPRACA W RAMACH SESJI

Pewność, że krytyczne systemy są 

odpowiednio skonfigurowane 

i pracują prawidłowo. Użytkownicy 

mogą włączać do sesji personel 

z wewnątrz i zewnątrz organizacji 

w celu wspólnej budowy, utrzymania 

i wsparcia usług biznesowych.

BRAK TUNELI VPN

Użytkownicy i dostawcy mogą 

połączyć się z dowolnym systemem 

z dowolnej lokalizacji, w sieci lub 

poza nią. Realizacja zdalnego 

dostępu bez udziału tunelowania 

VPN, przekierowania portów czy 

skomplikowanych konfiguracji 

firewalla. Brak potrzeby modernizacji 

sieci.



Wzrost bezpieczeństwa bez wpływu na produktywność
Rozwiązanie Bomgar Privileged Access Management pozwala Państwu na realizację i rozbudowę możliwości zdalnego dostępu bez 

ograniczania poziomu bezpieczeństwa. Bomgar współpracuje z firewallami bez udziału tuneli VPN, dzięki czemu nie ma potrzeby 

ograniczania lokalnego bezpieczeństwa w celu implementacji zarządzania dostępem uprzywilejowanych użytkowników. Usługi 

katalogowe Ac�ve Directory oraz LDAPS mogą być wykorzystane do zarządzania procesem uwierzytelniania. Możliwe jest określanie 

pozwoleń dla użytkowników, tworzenie białych list aplikacji, przechwytywanie szczegółowych logów kontroli dla każdej sesji 

i zapewnianie dostępu bez ujawniania poświadczeń uprzywilejowanych użytkowników. Każde zdalne połączenie jest zabezpieczane przez 

zaawansowane algorytmy szyfrujące.

Integracja z rozwiązaniami do zarządzania 

tożsamością i zmianami oraz systemami 

SIEM
Interfejs API Bomgar pozwala na bezproblemowe zintegrowanie funkcji 

zarządzania dostępem uprzywilejowanych użytkowników z istniejącymi 

przepływami pracy związanymi z zarządzaniem tożsamością, zmianami 

i zdarzeniami.

 Integracja z narzędziami do zarządzania hasłami dostępu

 Wykorzystywanie istniejących rozwiązań SIEM

 Wbudowane integracje z rozwiązaniami do zarządzania zmianami i ITSM

 Integracja z systemami zarządzania tożsamością (AD, LDAPS, RADIUS, 

Kerberos)



Centralne zarządzanie zdalnymi połączeniami, niezależnie od systemu 

operacyjnego
Bomgar pracuje spójnie z wieloma różnymi pla�ormami, nie tylko z Windows. Uprzywilejowani użytkownicy mogą korzystać 

z komputerów z systemami Windows, Mac lub Linux. Ewentualnie, zachowując poziom doświadczeń porównywalny z komputerami 

stacjonarnymi i laptopami, mogą stosować urządzenia mobilne z systemami Android lub iOS. Zarządzanie dostępem uprzywilejowanych 

użytkowników za pomocą rozwiązania Bomgar poprawia produktywność. Usprawnia ono proces konfiguracji, centralizuje funkcje 

kontroli i raportowania oraz pozwala użytkownikom na łączenie się z poziomu preferowanych przez nich urządzeń.

Wdrożenie bez wpływu na działanie 

usług
Rozwiązanie Bomgar Privileged Access Management jest wdrażane 

lokalnie przy zastosowaniu niezawodnych urządzeń fizycznych lub 

wirtualnych. Punkty końcowe i uprzywilejowani użytkownicy łączą się 

z rozwiązaniem poprzez połączenia wychodzące (ang. outbound), 

w związku z czym nie ma potrzeb wprowadzania zmian w firewallach 

lub stosowania VPNów. Bomgar loguje i rejestruje każdą sesję, 

a wszystkie dane sesji są szyfrowane przy użyciu zaawansowanych 

algorytmów.

Rozwiązania Bomgar mogą zostać skonfigurowane i uruchomione 

w ciągu zaledwie kilku godzin, pozwalając Państwu na szybkie 

czerpanie korzyści z bezpieczniejszego dostępu do sieci i większej 

produktywności użytkowników. Dodatkowo, rozwiązania Bomgar 

istotnie ułatwiają pracę użytkowników, przyspieszają zastosowanie 

technologii i zmniejszając ryzyko stosowania  tzw. „obejść”, które 

mogą osłabić poziom bezpieczeństwa.
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INFORMACJE O FIRMIE BOMGAR

Bomgar w sposób bezpieczny łączy ze sobą ludzi i technologie, 

zapewniając wiodące zdalne usługi wsparcia oraz zarządzania 

dostępem uprzywilejowanych użytkowników, które wzmacniają 

bezpieczeństwo jednocześnie zwiększając produktywność. 

Rozwiązania Bomgar pomagają osobom odpowiedzialnym za 

wsparcie i bezpieczeństwo poprawiać wyniki biznesowe przez 

realizację bezpiecznego, kontrolowanego dostępu do prawie każdego 

urządzenia lub systemu, z dowolnego miejsca na świecie. Ponad 10 

tys. organizacji z 80 krajów korzysta z rozwiązań Bomgar by świadczyć 

doskonałej jakości usługi wsparcia i zarządzać dostępem do cennych 

danych i systemów. Bomgar to prywatna firma z biurami w Atlancie, 

Jackson, Waszyngtonie, Frankfurcie, Londynie, Paryżu i Singapurze.

Więcej informacji: www.bomgar.com .

Dodatkowe informacje
Jeżeli chcą Państwo uzyskać więcej informacji o produktach firmy Bomgar zachęcamy 

do kontaktu z naszym dystrybutorem: .www.versim.pl
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