
Resumo da solução

Visão geral
À medida que as cargas de trabalho se deslocam 
rapidamente para a nuvem e os usuários se tornam 
mais dependentes dos aplicativos SaaS, o acesso 
confiável em qualquer dispositivo, a qualquer hora e em 
qualquer lugar passa a ser uma demanda que a área de 
TI deve atender. Isso significa que organizações como 
a sua precisam de uma nova abordagem de segurança 
— uma que proporcione um bom nível de controle 
sobre o acesso e se ajuste a fatores contextuais como 
localização e comportamento do usuário. Ao contrário 
das soluções multiacesso e pontuais do passado, essa 
abordagem moderna deve proporcionar uma visão 
ampla e integrada da TI distribuída para ajudar você a 
identificar e ficar à frente de ameaças internas e atores 
externos maliciosos.

Solucione 2 desafios de segurança 
de alto risco com uma abordagem 
abrangente

A Citrix oferece uma abordagem de segurança 
abrangente que proporciona o acesso contextual seguro 
de que você precisa para proporcionar uma experiência 
de usuário aprimorada ao mesmo tempo que mantém o 
controle.

1. Sua organização não tem os controles 
certos para proteger o SaaS e o acesso à 
Internet

O Citrix Secure Workspace Access é uma oferta baseada 
em nuvem que fornece aos usuários finais acesso seguro 
e sem complicações para SaaS, Web e aplicativos 
virtuais. Ele oferece também single sign-on (SSO), maior 
segurança para aplicativos SaaS, filtragem da Web 
para conteúdo público da Internet e navegação segura. 
Ao contrário das soluções tradicionais, o Citrix Secure 
Workspace Access não só fornece SSO para todos os 
aplicativos, mas também protege os usuários contra 
acesso a conteúdo malicioso na Internet — tudo isso 
ao mesmo tempo que fornece políticas de segurança 
granulares para controlar as ações dos usuários em 
aplicativos SaaS. O Citrix Secure Workspace Access 
também se integra com o Citrix Analytics para que a área 
de TI possa monitorar e aplicar automaticamente políticas 
de segurança baseadas na análise do comportamento do 
usuário.

Os benefícios do Citrix Secure 
Workplace Access

Serviço em nuvem (entregue como SaaS)
Como qualquer oferta de SaaS, este serviço é totalmente 
gerenciado pela Citrix. Isso significa que você sempre 
terá acesso ao software mais recente. Como não é 
necessária manutenção, a equipe de TI não precisará se 
preocupar em aplicar patches e atualizações.

Proporcione acesso seguro
e contextual ao usuário, em
qualquer lugar
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Single sign-on

Esta solução vem como parte do Citrix Gateway e fornece 
exatamente o que a TI precisa, em termos de uma 
experiência simplificada para o usuário e para manter o 
controle. Isso inclui:

• Suporte para SAML 2.0 para federação entre 
aplicativos

• Autenticação de múltiplos fatores para SaaS, Web, 
Citrix Virtual Apps and Desktops

• Suporte para Azure AD e Active Directory no local

• Catálogo de aplicativos criado previamente para 
facilitar a configuração de SSO tanto para SaaS quanto 
para aplicativos da Web

Políticas de segurança aprimoradas para aplicativos 
SaaS/Web
Ao contrário de muitas outras soluções de SSO, a Citrix 
fornece o Cloud App Control, um conjunto de políticas 
para controlar as ações dos usuários em aplicativos SaaS 
após o login bem-sucedido. Essas políticas permitem 
controlar o comportamento do usuário, proteger 
as informações confidenciais da empresa e adotar 
amplamente os aplicativos SaaS, abordando os riscos 
subjacentes. Usando estas políticas, você pode:

• Restringir acesso à área de transferência
• Restringir impressão
• Ativar marca d’água

• Restringir a barra de navegação

• Restringir os botões voltar/avançar

• Restringir downloads 

• Restringir o acesso por dispositivos móveis

Filtragem da Web e isolamento do navegador
Independentemente do que o fornecedor SaaS oferece 
ao seu e-mail (Office 365, Gmail e outros), os usuários 
recebem centenas de e-mails de phishing anualmente. 
Clicar em links nesses e-mails pode levar a vazamentos 
de dados, malware e vírus. O Citrix Secure Workspace 
Access fornece filtragem da Web que permite bloquear o 
acesso a determinados URLs ou transferir o tráfego por 
meio de uma sessão segura do navegador.  
Isso evita que os usuários sejam afetados ou, na pior das 
hipóteses, limita a superfície de ataque para proteger o 
dispositivo do usuário e o aplicativo.

Visibilidade e análise

O Citrix Analytics integra-se ao Citrix Secure 
Workspace Access para detectar anomalias e aplicar 
automaticamente as políticas de segurança definidas 
por você. Veja a seguir as três principais métricas que 
fornecemos com o Citrix Analytics.

• Análise de uso de SaaS/Web
• Análise de aplicativos
• Análise do comportamento do usuário

Como comprar?

O Citrix Secure Workspace Access com Citrix Analytics 
faz parte de todos os pacotes do Citrix WorkspaceTM. Para 
obter mais informações, acesse citrix.com/workspace
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2. Sua organização precisa consolidar 
várias soluções de acesso: Proxy ICA 
para Citrix Virtual Apps and Desktops, 
SSO para Web e SaaS, VPN SSL para 
recursos de rede

Para atender aos clientes que procuram apenas 
implementar o SSO e consolidar seus vários pontos 
de acesso, a Citrix oferece um serviço de nuvem 
(Citrix Gateway Service) e uma solução no local 
(Citrix Gateway) para fornecer SSO para SaaS, Web 
e Citrix Virtual Apps and Desktops. Isso consiste em 
modelos de aplicativos criados previamente para 
facilitar a configuração de SSO tanto para SaaS quanto 
para aplicativos da Web, assim como suporte para 
autenticação de múltiplos fatores com compatibilidade 
para AD, RADIUS, Kerberos e Azure AD. Outros recursos 
incluem proxy ICA para o Citrix Virtual Apps and 
Desktops no local e na nuvem. Também permite que os 
usuários acessem todos os aplicativos em um portal de 
espaço de trabalho.

Os benefícios do Citrix Gateway Service

Opção de serviço de nuvem (entregue como SaaS) 
ou solução no local

O Citrix Gateway Service é uma oferta do Citrix Cloud 
que, como qualquer oferta de SaaS, é totalmente 
administrada por nós. Isso significa que você sempre 
terá acesso ao software mais recente sem se preocupar 
em aplicar patches e atualizações e sem necessidade de 
manutenção.

Single sign-on

Esta solução vem como parte do Citrix Gateway e 
fornece exatamente o que a TI precisa para simplificar a 
experiência do usuário e manter o controle, inclusive:

• Suporte para SAML 2.0 para federação entre 
aplicativos

• Autenticação de múltiplos fatores para SaaS, Web, 
Citrix Virtual Apps e Citrix Virtual Desktops

• Suporte para Azure AD e Active Directory no local
• Catálogo de aplicativos criado previamente para 

facilitar a configuração de SSO tanto para SaaS 
quanto para aplicativos da Web
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Proxy ICA para Citrix Virtual Apps and Desktops
tanto no local quanto na nuvem
O Citrix Gateway oferece a capacidade de acessar 
de forma segura e remota o Citrix Virtual Apps and 
Desktops tanto no local quanto no Citrix Cloud. Usando 
qualquer uma das implantações, os usuários remotos 
podem acessar seus aplicativos e desktops virtuais por 
meio de qualquer dispositivo e de qualquer lugar.

Visibilidade e análise

O Citrix Gateway integra-se ao Citrix Application 
Delivery Management para fornecer informações sobre 
os itens a seguir:

• Desempenho do Citrix Virtual Apps and Desktops

• SaaS e dados de uso da Web

• Problemas com autenticação do usuário em todos os 
aplicativos

Como comprar?
Você pode comprar o Citrix Gateway como uma oferta 
independente. Para obter mais informações, acesse 
citrix.cloud.com

Resumo
O Citrix Secure Workspace Access fornece consolidação 
de produtos pontuais que oferecem SSO, filtragem da 
Web e navegação segura como ofertas separadas. Ele 
traz uma solução única para atender aos seus requisitos 
de SSO e funcionalidade de proxy de encaminhamento 
com filtragem da Web e serviços de navegador seguro.

Para clientes que procuram implementar apenas o 
SSO, a Citrix é o único fornecedor que oferece SSO 
para Citrix Virtual Apps, Citrix Virtual Desktops, SaaS e 
aplicativos Web. Isso ajuda a consolidar seu proxy ICA 
com qualquer solução SSO de terceiros que você possa 
estar usando atualmente. 

Para obter mais informações sobre os produtos,     
acesse os seguintes links:

1. Citrix Secure Workspace Access

2. Citrix Gateway Service

3. Citrix Gateway

https://accounts.cloud.com/core/login?ReturnUrl=%2Fcore%2Fconnect%2Fauthorize%2Fcallback%3Fclient_id%3DRtmydVjvjLZBbU3qU3b8eQ%253D%253D%26redirect_uri%3Dhttps%253A%252F%252Fcitrix.cloud.com%252Foauth%26response_type%3Dcode%26scope%3Dopenid%2520email%2520profile%2520ctx_principal_aliases%2520offline_access%26state%3Dhttps%253A%252F%252Fcitrix.cloud.com%252Foauth.b462372d-c8f8-4ced-8207-741ae64345d7
https://accounts.cloud.com/core/login?ReturnUrl=%2Fcore%2Fconnect%2Fauthorize%2Fcallback%3Fclient_id%3DRtmydVjvjLZBbU3qU3b8eQ%253D%253D%26redirect_uri%3Dhttps%253A%252F%252Fcitrix.cloud.com%252Foauth%26response_type%3Dcode%26scope%3Dopenid%2520email%2520profile%2520ctx_principal_aliases%2520offline_access%26state%3Dhttps%253A%252F%252Fcitrix.cloud.com%252Foauth.8dfc8ba1-994e-4126-b621-6e5058c58f74
https://www.citrix.com/content/dam/citrix/en_us/documents/product-overview/netscaler-gateway-service-product-overview.pdf
https://www.citrix.com/content/dam/citrix/en_us/documents/product-overview/netscaler-gateway-service-product-overview.pdf
https://www.citrix.com/content/dam/citrix/en_us/documents/solution-brief/netscaler-unified-gateway-sso.pdf

