
Os eventos atuais exigem que os líderes de TI estejam prontos para dar suporte ao trabalho remoto  
de longo prazo, além de manter suas organizações funcionando e estimulando o crescimento. Isso  
vai além das reuniões e inclui o acesso a aplicativos comerciais sigilosos para equipes remotas.  
O LastPass e o GoToConnect trabalham juntos para garantir uma força de trabalho remota produtiva  
e segura em qualquer lugar.
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Proteja o login de todos os funcionários, não importa onde a 
equipe esteja trabalhando
O LastPass Identity permite que os funcionários trabalhem com segurança em qualquer lugar por meio 

de logon único integrado, gerenciamento de senhas e autenticação multifator. Isso significa que sua 

empresa pode reduzir riscos enquanto aumenta a produtividade dos funcionários.

E o melhor de tudo é que o LastPass se integra ao GoToConnect por meio de logon único, permitindo 

que o departamento de TI gerencie o acesso dos funcionários em uma visualização unificada. Proteja 

sua força de trabalho remota com o gerenciamento completo de identidades e acessos.

Gerenciamento de senhas
•  Um cofre para cada usuário

•   Mais de 100 políticas personalizáveis de 

segurança

•  Integrações de login federado

Autenticação multifator
•  Mais segurança em cada login

•   Biometria por impressão digital e 

reconhecimento facial

•   Compatibilidade com aplicativos de logon 

único, estações de trabalho e VPN

Obtenha colaboração e segurança premiadas com uma única empresa
O GoToConnect e o LastPass pertencem exclusivamente à LogMeIn, o que simplifica ainda mais o seu gerenciamento de fornecedores. A LogMeIn se destaca 

por dar autonomia às pessoas e empresas para que elas possam realizar o melhor trabalho de maneira simples e segura: não importa quando, como nem onde!

ONDE QUER QUE OS NEGÓCIOS 
ACONTEÇAM, VOCÊ SEMPRE PODE 
CONTAR COM O LASTPASS E A GOTO

Logon único
•  1.200 aplicativos de logon único

•  Políticas de acesso flexíveis

•  Login com um clique para funcionários

ACESSO SEGURO E COLABORAÇÃO PODEROSA PARA SEUS FUNCIONÁRIOS


