Visibilidade e Conformidade de
Dispositivos
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 100% dos dispositivos conectados, com garantias de
conformidade, controle de acesso à rede e resposta imediata a incidentes e não
conformidades, estejam on-premises, in-the-cloud ou at-home.

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
Relatórios periódicos sobre os principais achados
Indicação de ações para melhoria do ambiente do cliente
Integração com soluções de terceiros para automação de respostas

• Implementação totalmente agentless
• Identificação e classificação de ativos corporativos e de terceiros
• Identificação e bloqueio de máquinas com comportamento malicioso
• Inventário e controle de software instalado nas estações de trabalho
• Manutenção de conformidade de antivírus e sistema operacional
• Automação de ações de reparação e controle de acesso à rede
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• Controle de visitantes por Captive Portal
• Visibilidade de IoT e OT
• Integração com soluções de terceiros para automação de atividades de
recuperação de conformidade, restrições de acesso e resposta a incidentes
• Implementação e gerenciamento de segmentação lógica de rede
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• Fiscalização de postura 24x7 frente às políticas de segurança corporativa

www.xsite.com.br

• Dashboards personalizados para executivos e equipes de trabalho

• Relatoria de ativos, conformidade e de ameaças
• Inventario de ativos para apoio à TI/Service Desk

comercial@xsite.com.br
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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®.

