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Soluções de borda – Da borda para qualquer lu-
gar

O Dell EMC OpenManage Secure Enterprise Key Manager é uma solução de gerenciamento de chaves 
abrangente que permite a proteção de dados e a conformidade entre as empresas.

Implemente uma estratégia de segurança abrangente para proteger seus dados  
Com as ameaças cibernéticas ao nosso redor, o custo da perda de dados para empresas e organizações, juntamente com invasões mais 
sofisticadas, cresceu a um nível sem precedentes nos últimos anos. A TI precisa de estratégias e plataformas de segurança mais robustas 
para ajudar se atualizar sobre novos riscos de segurança de dados e novos aplicativos. Os administradores de TI também estão sendo 
solicitados a dimensionar para atender às demandas dos data centers em crescimento e garantir que os dados internos e dos clientes 
estejam seguros em qualquer lugar da empresa. Para isso, é necessário tornar o processo de segurança abrangente. A TI também deve 
reagir mais rapidamente para assegurar que os canais de dados estejam protegidos e que os servidores e os discos rígidos não deixem de 
funcionar. Eles têm a tarefa de implantar soluções e políticas de segurança em larga escala em todas as plataformas.

Os servidores Dell EMC PowerEdge oferecem uma base de resiliência cibernética para a criação de uma infraestrutura confiável de 
segurança com vários recursos importantes para ajudar você com: proteção eficaz, detecção confiável e recuperação rápida. Por 
padrão, os servidores Dell EMC ajudam você a se manter à frente de um negócio seguro e em crescimento.

O Dell EMC OpenManage Secure Enterprise Key Manager é uma etapa revolucionária do seu plano de segurança. Ele oferece um 
gerenciador de chaves central e uma solução para ajudar você a gerenciar a proteção de dados em toda a sua organização. Já 
disponível dentro do servidor, a TI pode reagir com mais rapidez, implantar e proteger dados em centenas de servidores e a partir de 
uma solução de nível corporativo.

Gerenciamento de chaves de segurança abrangente para proteção de dados em repouso  
O Secure Enterprise Key Manager ajuda a transformar a forma como você protege os dados em sua infraestrutura e permite a 
segurança de dados com rapidez. Uma abordagem KMIP (Key Management Interoperability Protocol, Protocolo de interoperabilidade 
de gerenciamento de chaves) baseada em padrões garante que as organizações atendam às necessidades de segurança de dados. 
Isso ajuda a reduzir os custos, a curva de aprendizado e consolida as chaves para monitoramento interno. Um gerenciador de chaves 
escalável, além de unidades de criptografia automática, ajuda a implantar e monitorar novas chaves de criptografia em escala, de 
um servidor para milhares de servidores e unidades, em todo o data center incluindo locais remotos e até mesmo na nuvem. Saiba 
que sua política de segurança com o gerenciamento de chaves corporativas ajuda você a cumprir com eficiência as políticas de 
segurança e privacidade.

Vantagens:  
• Chaves gerenciadas de forma centralizada com alta 

disponibilidade

• Integração baseada em hardware com servidores 
PowerEdge via iDRAC

• Complementa o projeto seguro com resiliência 
cibernética do PowerEdge

• Operação e interoperabilidade compatíveis com KMIP

• Permite conformidade com padrões de privacidade e 
segurança, incluindo HIPAA e GDPR

• Expanda a proteção de dados mais rapidamente com 
SED (self-encrypting drive, unidade de criptografia 
automática)

Desenvolva sua estratégia de segurança em uma base 
sólida e ganhe controle sobre as necessidades crescentes 
de proteção de dados
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OpenManage Secure Enterprise Key Manager: Base para uma estratégia de proteção de dados segura

Objetivo Benefício Como ele ajuda você

O gerenciamento de chaves simplificado ajuda a reduzir os riscos e o tempo
Os servidores de gerenciamento de 
chaves aprimoram as políticas de 
segurança de negócios para proteger 
os dados em repouso, dentro da 
organização e do data center

• As chaves são criadas e armazenadas com segurança 
externamente ao dispositivo de armazenamento

• Reduz os riscos de o armazenamento do servidor ser 
acessado por chaves armazenadas localmente

• Torna inacessível todos os dados roubados de um data center

• Define quais servidores e unidades proteger
• Administra a geração e o armazenamento de todas as 

chaves de criptografia
• Confere a você a certeza de que seus dados são acessados 

apenas com chaves autorizadas

Administração e proteção escaláveis garantem melhores resultados para os negócios
À medida que sua organização cresce, 
você precisa de uma solução de 
segurança de dados que cresça junto 
com seus negócios

• Gerencia prontamente 1 nó para milhares
• Adiciona novos nós e protege com uma política
• Estende políticas de segurança para locais remotos e na 

nuvem/no local

• Define a política de segurança e confia que ela seja 
dimensionada aos milhares de nós que você atribuiu

• Monitora todos os seus nós e servidores protegidos

A conformidade baseada em padrões garante políticas consistentes
As soluções de segurança alinhadas 
aos padrões KMIP (Key Management 
Interoperability Protocol, Protocolo de 
interoperabilidade de gerenciamento 
de chaves) ajudam a garantir que os 
negócios atendam aos requisitos de 
segurança de dados

• Reduz o risco de soluções patenteadas e restritas
• Aderência aos padrões do setor

• Uma solução para todas as suas necessidades de proteção 
de dados, com base nos padrões do setor

• Tenha certeza de que sua política de segurança de dados 
adere e aproveita padrões do setor para proteção

• A política de segurança pode ser aplicada igualmente a várias 
necessidades de conformidade, como HIPAA, GDPR e outros

Complementa a base de resiliência cibernética para o servidor seguro de ponta a ponta e o gerenciamento do ciclo de 
vida da chave
A segurança de dados que aproveita sua 
base de hardware oferece o mais alto 
nível de proteção para seus negócios

• Integra-se facilmente ao iDRAC em cada servidor PowerEdge
• Protege os dados mais rapidamente com os discos rígidos 

com criptografia automática (SEDs)
• Aproveita os recursos da raiz de confiança de silício nos 

servidores PowerEdge

• Todos os servidores que você compra estão prontos para a 
segurança

• Acelera sua proteção de dados com as SEDs
• A proteção adicional no nível do hardware ajuda a proteger 

sua infraestrutura de modo abrangente

Componentes da solução Secure Enterprise Key Manager  

Licença empresarial do iDRAC
Gerenciamento de sistemas para servidores PowerEdge
• Licença complementar com recursos aprimorados
• Pré-requisito para a licença do iDRAC Secure Enterprise Key Manager

Licença do iDRAC Secure Enterprise Key Manager
Ativa o gerenciamento de chaves empresariais em cada servidor PowerEdge
• Pode ser solicitado para servidores compatíveis como opção iDRAC
• Ativa o código KMIP incorporado no iDRAC até 2019
• Disponível em plataformas PowerEdge 18

Licença do nó do conector
Direito de conectar um nó ao KMS (Key Management Server, servidor de geren-
ciamento de chaves)
• Permite a detecção pelo servidor de KMIP
• Conecta-se ao Gemalto/Safenet KeySecure, Thales/Vormetric  

Data Security Manager e ao novo CypherTrust Manager

KMS (Key Management Server, servidor de gerenciamento 
de chaves)
Armazenamento e gerenciamento de chaves externo
• Gerencie milhares de servidores
• Equipamentos de uso específico e versões de VM disponíveis
• Disponível em Dell Software e periféricos (S&P)
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