
identyfikację i kontrolę działań użytkowników 

automatyzację odbierania i nadawania uprawnień administracyjnych

Wielofunkcyjne i efektywne narzędzie typu PAM dla komputerów PC,
Mac i serwerów Windows. Aplikacja została stworzona w oparciu 
o bogate doświadczenie duńskiej firmy FastTrack Software, która
specjalizuje się w pisaniu zaawansowanych i wydajnych aplikacji
sieciowych. Admin By Request jest proste we wdrożeniu, łatwe 
w użytkowaniu i przystępne cenowo dla firm i organizacji każdej
wielkości. Aplikacja umożliwia działom IT: 

z uprawnieniami administratora 

Dzięki funkcjom Admin By Request
pracownicy biurowi lub zdalni mogą
bezpiecznie wykonywać obowiązki 
i zadania, które wcześniej wymagałyby
zgłoszenia do działu IT i ich bezpośredniego
zaangażowania. 
Teraz wszystkie operacje związane 
z użyciem podwyższonych uprawnień
administracyjnych, takie jak konfiguracja
drukarki, instalacja/usuwanie
zatwierdzonego oprogramowania,
zarządzanie wtyczkami, mogą zostać
wykonane w łatwy i szybki sposób.
Pozwala to zmaksymalizować
produktywność przy jednoczesnym
zachowaniu pełnej zgodności z wymogami
bezpieczeństwa IT. 



Agenta końcowego, zainstalowanego w środowisku Windows lub Mac. Umożliwia on
generowanie żądań podniesienia uprawnień. Jeśli agent jest w trybie online, punkt
końcowy przekazuje skonfigurowane informacje do Konsoli Zarządzania (np. dzienniki,
żądania i ustawienia). Należy też wspomnieć, że aplikacja działa w trybie offline, kiedy
urządzenie nie jest połączone z internetem. 

Konsoli Zarządzania - bezpieczne, zarządzane przez Microsoft Azure środowisko SaaS klasy
korporacyjnej, w którym gromadzone są konfiguracje poszczególnych agentów,
inwentaryzacja komputerów i żądania dotyczące elewacji uprawnień. Istnieje także
możliwość zarządzania aplikacją ABR przez aplikację mobilną i API. 

Jak działa i czym jest Admin By Request? 

Admin By Request składa się z dwóch części: 

Admin By Request nie wymaga rozbudowanej infrastruktury IT (serwerów, maszyn
wirtualnych, baz danych itp.), wszystko co jest potrzebne do rozpoczęcia pełnego
użytkowania to zarejestrowanie się na naszym portalu. Darmowa wersja aplikacji
umożliwia dostęp do pełnej wersji produktu dla maksymalnie 25 punktów końcowych,
za darmo, na zawsze. 



Ograniczenie możliwości rozprzestrzeniania się programów typu malware i ransomware. 

Automatyczne odbieranie praw administratora lokalnego z ewentualnym wykluczeniem
określonych użytkowników. 

Tryb automatycznego podnoszenia uprawnień wybranych aplikacji lub ograniczenia
czasowego korzystania z elewacji. 

Zezwalanie lub blokowanie elewacji uprawnień administratora lokalnego dla określonych
aplikacji (lokalizacja pliku, certyfikowani dostawcy lub suma kontrolna). 

Kluczowe funkcje Admin By Request 

Jednoczesna obsługa punktów końcowych
spoza domeny oraz Active Directory i Azure
AD. 
Brak potrzeby zakupu fizycznych urządzeń
lub instalacji oprogramowania w istniejącej
infrastrukturze serwerowej. ABR wymaga
jedynia instalacji na Endpoincie. 
Instalator, który zajmuje niecałe 2 MB i nie
wymaga żadnej konfiguracji. Instalowany 
w trybie cichym za pomocą standardowych
narzędzi (SCCM/Intune). 
Zatwierdzanie wniosków o elewację
uprawnień z poziomu smartfona za pomocą
dedykowanej darmowej aplikacji mobilnej. 
Rozwiązanie działa zarówno w trybie online
jak i offline. 

Udogodnienia 

Zaawansowane rozwiązanie
inwentaryzacyjne. 
Pełna ścieżka audytu aktywności
użytkowników, logowań
administratora i instalacji
oprogramowania. 
Raportowanie kluczowych
aktywności użytkowników 
z możliwością planowania. 
Dostęp API do logów audytu i żądań
oraz inwentaryzacji dla SIEM, a także
raportowania zewnętrznego. 
Pełny dziennik logów wszystkich
zmian.

Audyt i raportowanie 



POBIERZ E-BOOKA

WYPRÓBUJ

OBEJRZYJ

Jeśli chcesz sprawdzić, jak działa aplikacja, skorzystaj z darmowej
wersji, która pozwoli Ci zabezpieczyć 25 komputerów.  Wersja ta jest
pełną wersją programu Admin By Request i możesz korzystać z niej

bez żadnych ograniczeń funkcjonalnych i czasowych.

Decydując się na wdrożenie rozwiązania Admin By Request
otrzymasz pełne wsparcie zespołu Securivy w języku polskim. 

 

Chcesz dowiedzieć się więcej o zarządzaniu
uprawnieniami administracyjnymi?

Wypróbuj darmową wersję do 25 urządzeń

Obejrzyj WEBINAR Z DEMO PRODUKTU

Darmowa wersja
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