Oferta completa de cobertura de
segurança multinuvem para ambientes,
cargas de trabalho e identidades
A integração das ferramentas de segurança cibernética entre cargas de trabalho na nuvem,
ambientes de nuvem e gerenciamento de direitos oferece os melhores resultados em visibilidade,
segurança e conformidade para as organizações nas plataformas Amazon Web Services,
Microsoft Azure e Google Cloud Platform.
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Veja mais do que você precisa proteger
Com a transição para as tecnologias de nuvem, como hosts, contêineres, serviços de armazenamento e Infraestrutura como Código,
é necessária uma maior visibilidade para proteger-se contra configurações indevidas, malwares, ransomwares, violações e mais.

O poder de minimizar o tempo de detecção e resposta
O Sophos Cloud Native Security é uma solução única e integrada que impede que malwares, exploits, configurações indevidas
e comportamentos anômalos comprometam sua segurança na nuvem. Com as poderosas habilidades de detecção e resposta
estendidas (XDR), fica mais fácil para as equipes de segurança detectar e sair no encalço de ameaças multinuvem, receber
detecções priorizadas e beneficiar-se da conexão automática entre os eventos de segurança para otimizar os tempos
de investigação e resposta a ameaças.

Maximize seus investimentos em segurança cibernética

A adoção
da nuvem
continua
a crescer
Empresas gastarão
um total combinado de

US$ 482 bilhões
em serviços de nuvem
em 2022, acima dos
US$ 313 bilhões em 20201.

Otimize controles e verbas para a segurança cibernética com o gerenciamento de configuração e conformidade na nuvem,
proteção de carga de trabalho na nuvem e gerenciamento de direitos na nuvem em um único pacote.
Ì Veja os sistemas em sua totalidade, com inventários de ativos sob demanda e visualizações da topologia da rede.
Ì Previna e resolva os riscos de configuração em hosts, contêineres, Kubernetes, funções sem servidor, serviços
de armazenamento e banco de dados e grupos de segurança de rede.
Ì Imposição de privilégio mínimo com a identificação rápida de funções do IAM com excesso de privilégios, comportamentos
de usuários de alto risco e sinais de roubo de credenciais antes de uma violação de segurança.
Ì Distancie-se ainda mais dos golpistas com a segurança integrada em qualquer estágio do pipeline de desenvolvimento para
detectar vulnerabilidades de SO, configurações indevidas, segredos incorporados, senhas e códigos.
Ì Identifique incidentes de segurança a hosts e contêineres Linux sofisticados em tempo de execução sem implantar
um módulo kernel.
Ì Proteja os seus hosts do Windows e trabalhadores remotos contra ransomwares, exploits e ameaças nunca antes vistas.
Ì Monitore e mantenha os padrões de segurança e conformidade continuamente com políticas que são mapeadas
automaticamente ao seu ambiente.
Ì Monitore e otimize os custos da nuvem com os vários serviços AWS e Azure em uma mesma tela.
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A segurança cibernética que trabalha para você
Aumente a agilidade na sua organização com alertas de postura de segurança do ambiente da nuvem integrados
às ferramentas populares SIEM e de colaboração e fluxo de trabalho que você já usa.
As equipes SOC podem aumentar sua eficiência integrando-se com Splunk, Azure Sentinel e PagerDuty para receber
notificações instantâneas sobre eventos de segurança e conformidade que impactam a postura de segurança.
Integrações com Slack, Microsoft Teams e Amazon Simple Notification Service (SNS) garantem que as equipes em toda
a organização possam colaborar com eficiência para resolver incidentes de segurança e conformidade. Crie tíquetes de suporte
em JIRA e ServiceNow diretamente do painel de controle da Sophos para incorporar a resolução de incidentes de segurança
e conformidade aos seus processos diários com facilidade.

Abordagem flexível à segurança da nuvem
Com a nossa abordagem flexível você controla como o Sophos Cloud Native Security é implantado e gerenciado em seus
ambientes de nuvem. Use a sua própria equipe de segurança ou o serviço Sophos Managed Threat Response para monitorar
seu ambiente 24 horas por dia, 365 dias por ano, responder a ameaças potenciais, pesquisar indicadores de comprometimento
e prevenir que ameaças sofisticadas ataquem seus dados e sistemas.

Comece a trabalhar com a Sophos hoje mesmo
As ferramentas intuitivas de remediação e segurança da nuvem da Sophos podem ser usadas por sua própria equipe,
por um parceiro Sophos ou pelo serviço Sophos MTR para responder melhor aos incidentes de segurança de hoje.

Encontre soluções Sophos em
Sophos.com/cloud
Vendas na América Latina
E-mail: latamsales@sophos.com

Vendas no Brasil
E-mail: brasil@sophos.com
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