Segurança de Dados e Aplicações em
Nuvem
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
Entregar visibilidade, conformidade e controle de aplicações em nuvem (Shadow
IT, SWG, CASB) além de monitorar e proteger a movimentação e o
compartilhamento de dados do cliente na nuvem aplicando os controles exigidos
pela legislação (ex: LGPD) e pelas políticas internas.

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

• Solução totalmente em nuvem, sem necessidade de infraestrutura do cliente
• Inspeção, verificação de conformidade e controle do armazenamento,
movimentação e compartilhamento de dados em serviços de nuvem
• Classificação dos conteúdos, proprietários e colaboradores assim como
visibilidade do status de compartilhamento do conteúdo;
• Prevenção de vazamento de dados e conformidade com a LGPD
• Visibilidade da utilização de aplicações de nuvem desconhecidas Shadow IT
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• Classificação de confiança, risco e adequação de aplicações em nuvem
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• Avaliação de postura de segurança de infraestrutura em nuvem
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• Otimização de acesso a serviços de nuvem (ex: Office 365, Google, etc.)
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• Relatoria de credenciais comprometidas e exposição a riscos e conformidade
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• Visibilidade e controle de acesso a Web sites - Secure Web gateway
• Auditoria e monitoramento de serviços SaaS, IaaS e Web
• Integração com soluções de terceiros para automação de respostas

• Garantia de conformidade dos endpoints remotos
• Transparência total para o usuário

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®.

