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1.

Introdução

Visando uma melhoria na implementação de integrações e uma melhor
flexibilização de escopo dos sistemas integrados, a NetBR apresenta o Onepoint, um
Broker de integração capaz de integrar e orquestrar interações manuais e automáticas
entre softwares de gestão de acesso em um ambiente de TI.
Apesar de robustas, as diversas soluções específicas de PAM, PSM e RPA,
apresentam uma lacuna no que se diz respeito a integrações. As que estão disponíveis
em cada software são bem específicas, o que não torna tão direta a visão das soluções
como uma solução macro, com características e funcionalidades padronizadas.
Dessa forma, o Onepoint visa fornecer uma linguagem única (formal/API e
visual/GUI), que integra esses softwares, disponibilizando um único ponto de entrada
robusto e seguro, capaz de gerenciar contas e grupos privilegiadas, privilégios, sessões
privilegiadas, bem como automações em geral. Suas principais motivações são:
•

Permitir ao usuário a utilização de seus sistemas em conjunto com as
ferramentas de gestão de privilégios e acessos;

•

Padronizar, flexibilizar e disponibilizar integrações;

•

Aumentar o alcance do escopo das soluções seguras de PAM, PSM e RPA.

Alguns exemplos de casos de uso seguem abaixo:
I. Integrar o acesso dos operadores condicionados à existência de tickets de suporte;
II. Utilização de florestas de PAM e PSM, segmentadas;

2.

Arquitetura

O Onepoint é composto de nós. Cada nó é composto de uma instância da
aplicação Web e API REST, um banco de dados de configuração e um executor de
tarefas. Todos os componentes podem ser dispostos no formato de balanceamento de
carga, trazendo uma melhor performance em seu funcionamento como um todo.

3.

Backends

Os backends figuram os elementos principais no Onepoint. Eles são classificados
em extensíveis (que permitem instanciamento e configuração), ou não extensíveis (que
funcionam como são, integrados ao produto, não permitindo novos instanciamentos).
Cada “recurso” disponível no sistema e na API é um backend type, inclusive o próprio
recurso Backend, que é um backend type não extensível.
Os backend types disponíveis são:
•

Access – Gestão de acessos a sistemas (liberação de sessões);

•

Access Sessions – Gestão de sessões (canais de sessão);

•

Asset – Gestão de sistemas (máquinas, instâncias de bancos de dados, firewalls,
etc.);

•

Authentication – Gestão de autenticação no Onepoint (quem está acessando?);

•

Authorization – Gestão de autorização (o que pode acessar?);

•

Backend – Gestão dos backends extensíveis (instâncias de backend types
extensíveis);

•

Directory – Gestão de diretórios (ferramentas de gestão de usuários e grupos);

•

Script – Gestão dos scripts de automação;

•

Task – Gestão das tarefas de automação;

•

Policy – Gestão de Políticas do Onepoint

•

Ticketing – Gestão de tickets em ferramentas de incidentes e tickets;

•

Vault – Gestão de credenciais, segredos e senhas.

3.1. Access
Através dos backends de acesso, é possível realizar a gestão de liberações de
sessões de acesso e solicitações de acesso aos sistemas gerenciados, possibilitando o
acesso a consoles e terminais disponibilizados pelos backends de sessões de acesso
(Access Sessions) (SSH, RDP, etc).
É um backend extensível, pois podem envolver outros sistemas de gestão de
sessão.

3.2. Access Session Backends
Responsáveis pelos canais e protocolos de sessões de acesso, como RDP e SSH.
É um backend extensível, podendo suportar outros protocolos.

3.3. Asset Backend
Responsável pelo registro dos sistemas gerenciados. Não é um backend type
extensível.

3.4. Authentication Backends
São responsáveis pela autenticação da identidade do usuário. Após uma resposta
positiva da operação login de um backend de autenticação, o Onepoint gera uma sessão,
e através desta, o usuário opera a ferramenta.

É um backend type extensível, ou seja, é possível integrar outros autenticadores no
Onepoint, inclusive com suporte a ferramentas como Multi-Factor Authentication e SingleSign-On.

3.5. Authorization Backends
São responsáveis pela verificação de permissões da identidade logada ao recurso
ou operação solicitada. Não é um backend extensível. Funciona com permissionamento
baseado em Listas de Controle de Acesso e com suporte a herança e grupos.

3.6. Backends Backend
Backend não extensível, e de sistema. É onde são registrados, gerenciados e
configurados os backends.

3.7. Directory Backends
São responsáveis pelo gerenciamento de dados de diretório (usuários e grupos). É
um backend type extensível, permitindo integração de sistemas de diretório externos.

3.8. Script Backend
Responsável pelo registro e edição dos scripts armazenados. Não é um backend
extensível. Suporta Python como linguagem de scripting, e as tarefas / operações são
realizadas pelo módulo executor.

3.9. Task Backend
Responsável pela gestão das tarefas a serem executadas pelo módulo executor. É
um backend type não extensível.

3.10.

Policy Backends

São responsáveis pela manutenção das características das políticas nos recursos.
Políticas podem ser dos seguintes tipos:
•

Políticas de Sincronização
Permite a sincronização simétrica ou assimétrica entre dois backends.
Exemplos:
◦ Sincronização de um diretório Active Directory com um diretório LDAP;
◦ Sincronização de incidentes entre o ZenDesk e o HPSM;
◦ Sincronização de ativos (servidores, dispositivos de rede, etc) entre uma
ferramenta de CMDB e a base interna de ativos.

•

Políticas de Cache
Permite atribuir um backend como um cache de outro backend.
Exemplos:
◦ Cache de credenciais do Lieberman ERPM para o Vault interno;
◦ Cache do Active Directory para o diretório interno do Onepoint.

•

Políticas de Expiração
Permite invalidar os objetos após um certo tempo de inatividade (quando tempo
decorrido até a hora atual, desde: o campo access do objeto – data/hora do último
acesso, ou o campo creation – data/hora de criação, ou o campo modification –
data/hora da última modificação) ultrapassarem um determinado intervalo.
Exemplos:
◦ Invalidar um token de acesso (Backend access) após 2 horas de sua criação;
◦ Invalidar uma credencial após 6 meses de sua última alteração;

•

Políticas de Migração
Assemelha-se a uma política de sincronização. Permite marcar um determinado
backend A como migrado para o backend B, sendo que qualquer novo objeto novo
em A será criado em B.
Exemplos:
◦ Se a empresa trocou a instância de um determinado backend para outro, é
possível configurar uma política de migração para tratar exceções manuais até
que a migração esteja de fato completa.

•

Políticas de Acesso
Permite a criação / alteração / remoção automática de regras de permissionamento
e relação de membro de grupos e sua manutenção, observados os parâmetros da
política.
Exemplos:
◦ Todo usuário que for inserido no grupo gerentes é automaticamente inserido no
grupo admin.
◦ Todo usuário ou grupo que tiver acesso aos tickets de um determinado backend
A (ticketing) terão também acesso às credenciais de um determinado backend
B (vault).

3.11.

WorkFlow Backends

São responsáveis pela execução assíncrona de workflows definidos na ferramenta.

3.12.

Ticketing Backends

São responsáveis pela integração com ferramentas de tickets de suporte / ITSM. É
um backend type extensível, permitindo a integração com diversos sistemas terceiros.

3.13.

Vault Backends

São responsáveis pelo armazenamento, gerenciamento e integração de
credenciais e segredos. É um backend type extensível, o que possibilita a integração de
Vaults terceiros.

4. Pré-requisitos
(Assets)

dos

Componentes

Gerenciados

4.1. Active Directory Asset
Active Directory Asset é um domínio Microsoft Active Directory.
Os pé-requisitos para que o Onepoint seja capaz de executar as tarefas de
gerenciamento são:
•

Sistema Operacional Windows Server 2000 ou superior;

•

Servidor de Diretório acessível pela rede – portas 389 (LDAP) e 636 (LDAP com
TLS);

•

Uma conta de delegação (Delegate Account), que executará as operações de
diretório / domínio remotamente. Deve ter privilégios administrativos e não pode ter
senha vazia;

•

OBS.: Para detecção automática de domínio dos Windows Assets, é necessário
que o Domain Asset já esteja registrado, bem como a Delegate Account do domínio
em questão também já deve estar cadastrada.

4.2. Windows Asset
Windows Asset é uma máquina gerenciada com o sistema operacional Microsoft
Windows.
Os pré-requisitos para que o Onepoint seja capaz de executar as tarefas de
gerenciamento são:
•

Sistema Operacional Windows XP ou superior, exceto versão Home, que não
suporta administração remota;

•

Máquina acessível pela rede a partir do servidor Onepoint, com compartilhamento
de arquivos e impressoras ativado, e portas 135 e 445 (Windows Remote
Administration) visíveis ao servidor Onepoint;

•

Compartilhamentos “Remote IPC” e “Remote Admins”. Para verificar, na caixa de
execução (Iniciar > Executar), execute o comando “net share”, e cheque se os
compartilhamentos ADMIN$ e IPC$ estão disponíveis. No Windows XP, para ativálo, basta desligar o “Compartilhamento Simples” / “Simple Sharing” em “Painel de
Controle / Opções de Pasta / Visualização / Utilizar compartilhamento simples de
arquivos”;

•

Uma conta de delegação (Delegate Account), que executará as operações
remotamente na máquina. Esta conta deve ter privilégios administrativos na
máquina e não pode ter senha vazia;

•

OBS.: Para detecção automática de domínio, é necessário que o Domain Asset já
esteja registrado, bem como a Delegate Account do domínio em questão também
já deve estar cadastrada.

4.3. Linux Asset
Linux Asset é uma máquina gerenciada com o sistema operacional Linux ou UNIX.
Os pré-requisitos para que o Onepoint seja capaz de executar as tarefas de
gerenciamento são:
•

Sistema Operacional Linux ou UNIX;

•

SSHv2 Server ou OpenSSH Server, com o método de autenticação por senha
habilitado;

•

Máquina acessível pela rede a partir do servidor Onepoint, e com a porta SSH
visível ao servidor Onepoint;

•

Uma conta de delegação (Delegate Account), que executará as operações
remotamente na máquina. Essa conta deve ter privilégios administrativos na
máquina e não pode ter a senha vazia.

5.

Development Studio

O Onepoint possui uma interface avançada para o desenvolvimento de scripts de
automação. Permite depuração e edição múltipla.

