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A Senhasegura e o grupo Itancia 
assinaram um acordo de 
distribuição na Europa e em África

Paris, 15 de Novembro de 2021

A Itancia Technology, distribuidora eco-responsável de valor acrescentado, especialista 
em comunicação corporativa, colaboração, redes e cibersegurança, e a Senhasegura, 
fornecedora especialista em gestão de acessos, anunciam hoje a assinatura de um 
acordo de distribuição do PAM (Acesso Privilegiado Management) na Europa e em 
África.

A Itancia Technology, o negócio de distribuição do grupo Itancia, reforçou o seu portfólio 
de produtos e serviços de cibersegurança, com a adição desta solução de gestão de 
acesso Plug & Play full-stack, que elimina o abuso de privilégios nas organizações, 
reforçando assim a posição digital.

A Senhasegura combate o roubo de dados graças ao rastreio de ações privilegiadas de 
identidades humanas, atuando em dispositivos de rede, servidores, bancos de dados ou 
ambientes Industry 4.0 e DevOps.

A Senhasegura oferece uma vasta oferta de recursos e integração com vários sistemas e 
plataformas. A sua interface simples e intuitiva de configuração de dispositivo torna a 
configuração rápida e fácil. Deste modo, os utilizadores poderão, assim, monitorar 
facilmente os acessos concedidos, nos quais as atividades dos usuários podem ser 
rastreadas e auditadas.

“Estamos muito satisfeitos em confirmar esta parceria de distribuição com a 
Senhasegura. Com este novo acordo e esta nova marca, estamos a expandir a nossa 
gama de soluções de cibersegurança. Continuamos a fortalecer a posição da Itancia 
Technology no mercado, fornecendo soluções e serviços à medida dos nossos 
parceiros, de modo a atender as suas necessidades”. explicou Clément Héraud, 
Diretor de Marketing e Comunicação da Itancia.

“A migração para o ambiente digital já é uma realidade mundial, abrindo brechas para 
ataques cibernéticos de vários tipos. Podem surgir por dolo, negligência ou erro por 
parte de funcionários, parceiros e prestadores de serviços que utilizam os sistemas 
operacionais das organizações. É esse tipo de violação que queremos evitar com a 
expansão da Senhasegura. A nossa parceria com a Itancia Technology, que possui uma 
grande credibilidade neste setor, é um passo estratégico para o nosso principal 
objetivo: promover a importância digital no mundo. Estamos muito felizes que o grupo 
Itancia esteja associado à nossa missão e pretendemos caminhar nessa direção”. 
acrescenta Marcus Scharra, CEO da Senhasegura.
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Sobre a Senhasegura

Fornecedor global de cibersegurança presente em mais de 55 países, 
com sede em São Paulo. O nosso objetivo é promover o direito à 
segurança, prosperidade e independência para todas as instituições.

Para mais informações: https://senhasegura.com/
Siga-nos em: Facebook, LinkedIn, Twitter and Instagram.

Sobre a Itancia Technology

Distribuidor eco-responsável de valor acrescentado.

Há mais de 20 anos, a Itancia Technology, o negócio de distribuição do 
grupo Itancia, tem apoiado os nossos parceiros revendedores, 
integradores e operadores em todos os projetos dos seus clientes, 
ajudando-os a enfrentar os desafios. Com mais de 150 comerciais, 
incluindo 50 especialistas e 18 engenheiros de pós-venda certificados, a 
Itancia Technology seleciona e propõe mais de 70 marcas líderes em 6 
mercados especializados que abrangem soluções de comunicação, 
colaboração, redes e segurança corporativa.

Fundada em França em 1991, a Itancia, um grupo eco-responsável 
especializado em comunicação empresarial, colaboração, redes e 
soluções de segurança corporativa, apoia os seus parceiros 
revendedores, integradores e operadoras há mais de 30 anos, 
ajudando-os a adotar práticas responsáveis através de soluções à 
medida que alcançam o equilíbrio perfeito entre tecnologia, economia 
e ecologia. O grupo baseia-se em 3 atividades complementares: Itancia 
Technology, a atividade de distribuição, Itancia Factory, a atividade de 
serviço e consultoria e Itancia Again, a atividade ecológica. O grupo está 
presente na Europa, África e nos EUA.

Para mais informações: https://www.itancia.com
Siga-nos em: LinkedIn, Twitter, Facebook and Instagram.
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