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Proteção de Dados e Criptografia 

Bright Security Services® 

O Bright é o companheiro ideal para a sua jornada pela Segurança da Informação. 
Vigilância e proteção 24x7 para permitir que você tenha mais tempo e 
tranquilidade para cuidar da transformação digital da sua organização. 

Objetivo do Serviço 

Descobrir, classificar e proteger os dados da organização, estejam eles em bases 
estruturadas ou não estruturadas, em repouso ou em movimento, prevenindo 
contra perdas e roubos e adequando a organização à LGPD. 

Características do Serviço 

• Gerenciamento total da plataforma de segurança 
• Projeto e implementação do serviço no ambiente do cliente 
• Monitoramento remoto no SOC (Security Operations Center) 
• Abertura de chamados disponível em regime de 24x7 
• Sistema de chamado com geração automática de tickets 
• Notificação de incidentes que requeiram ação imediata 
• Relatórios periódicos sobre os principais achados 
• Indicação de ações para melhoria do ambiente do cliente 

• Descoberta e classificação de dados estruturados e não estruturados, seja in-
the-cloud ou on-premises 

• Visibilidade e proteção de dados pessoais sensíveis que estejam no escopo 
da LGPD 

• Criptografia de arquivos armazenados em servidores e dispositivos externos 

• Proteção contra acessos não autorizados e roubo de informações 

• Criptografia de dados sensíveis em bancos de dados e em aplicações 

• Anonimização de dados com mascaramento dinâmico 

• Transformação de dados em lotes (batch) 

• Gerenciamento de chaves em appliance in-the-cloud ou on-premises 

• Compartilhamento seguro de arquivos 

• Gerenciamento de Acessos e Autenticação com Single Sign On (SSO) 

• One-Time Password para autenticação multifator (MFA) 

• Integração com as principais plataformas de nuvem pública IaaS, PaaS e SaaS 

• Criptografia de tráfego de rede para proteção de dados em movimento 

 

Amplie a capacidade da sua equipe de segurança, proteja seus dados e responda com 
efetividade através das soluções e serviços com a assinatura Bright Security Services®. 


