Gestão de Riscos e Vulnerabilidades
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
Gerenciar vulnerabilidades e riscos associados aos ativos organizacionais com
priorização preditiva inteligente e análise de tendência de exposição cibernética.

Características do Serviço
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Especificações
Técnicas

Gerenciamento total da plataforma de segurança
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
Integração com soluções de terceiros para automação de respostas

• Ranking de vulnerabilidades utilizando técnicas inteligentes e automatizadas
de priorização preditiva
• Foco nos 3% de vulnerabilidades que realmente importam
• Priorização de vulnerabilidades baseada em risco
• Console de gerenciamento em nuvem
• Descoberta ativa e passiva de dispositivos
• Gestão de postura com Assurance Report Cards (BSC de Vulnerabilidades)
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• Classificação dinâmica de dispositivos
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• Auditoria de aplicações em containers integrada à esteira DevOps
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• Dashboards customizáveis para executivos e equipes operacionais
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• Convergência de gestão de vulnerabilidades em TI e OT

• Implementação sem agentes (agentless)
• Gestão de vulnerabilidades em aplicações Web compatível com PCI-DSS,
SCAP, OVAL, SOX e OWASP top 10

• Integração com soluções de terceiros para automação de atividades
• Integração com plataformas de nuvem pública
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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®.

