
Quantas senhas você precisa lembrar? Você usa a mesma 
senha em todas as credenciais que usa?

Intuitivamente, as pessoas tendem a criar senhas com base 
em suas informações pessoais, ou uma combinação comum 
de caracteres, para facilitar a memorização. Algumas 
combinações de senhas comuns encontradas em violações de 
dados são "123456", "qwerty" e "password". Outras 
combinações comuns incluem datas de nascimento, seus 
próprios nomes, marcas de carros e times esportivos.

De acordo com o Relatório de Investigações de Violação de 
Dados da Verizon, as senhas comprometidas são 
responsáveis por 81% das violações relacionadas a hackers. 
Nesse caso, garantir a segurança da senha dos usuários deve 
ser uma parte fundamental da segurança geral da informação.

O senhasegura MySafe ajuda os usuários a armazenar e 
compartilhar seus dados confidenciais em poucos cliques sem 
nenhum risco. A solução gera senhas fortes e aleatórias 
para permitir que os usuários aumentem o nível de segurança.
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Gerencie as suas senhas pessoais para 
aumentar o nível de segurança e evitar 
vazamentos de dados

Senhas Aleatórias
Risco mínimo de um agente 
malicioso adivinhar e descobrir 
as senhas aleatórias geradas 
automaticamente pela solução.

Compartilhamento Seguro
O senhasegura MySafe diminui o 
impulso de compartilhar senhas por 
canais inseguros, proporcionando aos 
administradores um rastreamento 
completo de quem teve acesso a elas e 
quando.

Balance Security vs. Produtividade O 
nível máximo de segurança trazido 
pelo senhasegura MySafe juntamente 
com a interface de usuário simples 
garantem um equilíbrio perfeito entre 
produtividade e segurança.

Segurança máxima
A segurança deve ser sua principal 
preocupação ao falar sobre senhas, e o 
senhasegura MySafe é protegido por 
diferentes níveis de defesa para 
garantir que apenas pessoas 
autorizadas tenham acesso a esses 
dados confidenciais.
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Criptografia
Todas as senhas gerenciadas são armazenadas criptografadas, garantindo que sejam 
acessadas apenas por meio do senhasegura MySafe.

Compartilhamento de senhas
O senhasegura MySafe é capaz de compartilhar senhas entre usuários de forma 
amigável via web ou mobile.

Rastreabilidade
É possível verificar quais senhas os usuários tiveram acesso, informando aos 
administradores quais senhas precisam ser alteradas após alguém deixar a organização.

Segurança Máxima
O senhasegura MySafe é protegido por fortes métodos de criptografia e diversos 
métodos de autenticação multifator. A começar pelo uso de impressão digital para que 
os usuários possam acessar senhas em seu smartphone.

Injeção automática de senha
As senhas podem ser injetadas automaticamente em sites ou apenas retiradas 
sob demanda.
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