
O CENÁRIO DE TI
Um grande desafio nas empresas hoje é aumentar a produtividade de TI sem alterar seus processos, 

rotinas e regras de conformidade. Conquistar a automação definitiva, com o fim da interdependência 

dos processos e tarefas de TI entre Desenvolvimento, Administração e Operação e Segurança pode 

garantir ganhos de produtividade superiores aos convencionais.

SOLUÇÃO RAAD: SIMPLES E UNIVERSAL COMO AS 4 OPERAÇÕES 

RAAD é composto por módulos customizáveis, capazes de Administrar, 

Automatizar e Executar as tarefas e serviços de TI de modo simples 

e remoto, sem interferir no restante do sistema. Com a delegação de 

tarefas, o RAAD automatiza os processos e elimina a interdependência 

entre os grupos de trabalho de TI, reduzindo conflitos e custos.
 

Sua solução “Sua solução “web-based” dispensa a presença de agente no hardware 

cliente, possibilitando delegar a indivíduos e grupos específicos, 

os processos e tarefas de TI sob demanda. RAAD é uma ferramenta 

de arquitetura única, configurável, integrada e escalável, 

que independe do servidor e da plataforma de software utilizada.
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AUTOMAÇÃO POR MEIO DA DELEGAÇÃO: COMO FUNCIONA A SOLUÇÃO RAAD?

Cria-se o Perfil de Usuário 
por meio de um controle 
de acesso seguro, com 
“privilégio mínimo”.
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O Usuário autenticado
recebe o acesso a partir
de privilégios, acessos

e autorizações pré-definidas.

2 3

O Sistema RAAD delega os processos
de TI diretamente aos indivíduos
qualificados para a tarefa, seguindo
os protocolos internos de segurança.

REMOTE ADMINISTRATION AND ACCESS DELEGATION

SOLUÇÃO RAAD DE AUTOMAÇÃO COM DELEGAÇÃO 



CONHEÇA OS RECURSOS E FUNCIONALIDADES RAAD
A solução RAAD vai simplificar as rotinas de sua equipe de TI, possibilitando a realização independente de 

tarefas como:

Provisionamento

Implantação de aplicativos

Código / Implantação 
de conteúdos

Workflow de aprovações 
customizável

Execução remota
de scripts e programas

Gerenciamento de arquivos 
remotos

Trilha de auditoria

Notificações personalizáveis e 
alertas via e-mail

Automação de
Data Center

Log/File Access
     

Controle de acesso a URL

Agendamento de tarefas

Retira a interdependência das equipes de TI

Minimiza os conflitos de prioridades 
em DevOps, otimizando as agendas

Reduz a carga de trabalho das equipes de DevOps

Reduz os custos de TI

Elimina a complexidade dos processos
de TI para os usuários

DIMINUI

Automatiza tarefas de TI, processos e workflow

Aumenta a eficiência das equipes

Maior simplicidade e agilidade nos processos

Maior produtividade no ciclo DevOps+

Maior segurança e conformidade

ADICIONA

VANTAGENS EM ADOTAR A SOLUÇÃO RAAD
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Jacksonville Beach, FL, USA, ZIP 32250
Phone (USA): +1 904-534-7252

Avenida Moaci, 525 - salas 407 e 408 - Moema
São Paulo, SP, Brasil, CEP 04083-001
Fone (Brasil): +55 11 2985-8898

Monte sua solução RAAD sob
medida e faça de sua equipe
de TI um time campeão!

www.raad.solutionsDescubra mais em 


