FICHA TÉCNICA

DETECÇÃO E RESPOSTA
A INCIDENTES DE
SEGURANÇA CIBERNÉTICA
Para gerir as vulnerabilidades de uma empresa, é preciso compreender
em que contexto comercial ela está inserida. Por isso, a tecnologia criada
pelos especialistas em segurança da ISH não apenas protege o ambiente
corporativo, mas também analisa riscos e previne a partir de inteligência.

Monitoramento 24/7
Análise de ameaças
Expertise em segurança

Contexto de negócio

VISION

Estratégia de segurança
Arquitetura de proteção

NOSSA SOLUÇÃO
Muitas violações de dados são flagradas pelas ferramentas de segurança.
O problema é que o alerta, em muitos casos, ou não é abordado
ou é esquecido. A falta de cobertura 24 horas por dia e 7 dias por semana,
de conhecimento em operações de proteção e de uma equipe de segurança
bem estruturada, faz com que ameaças passem despercebidas e permaneçam
no ambiente por meses.

Nós analisamos o risco a que a empresa está exposta e, a partir daí, elaboramos
a estratégia de resposta mais apropriada. O conhecimento da nossa equipe de
Inteligência de Ameaças, que pesquisa e coleta informações de modo contínuo,
se soma ao aprendizado da Inteligência Artificial (IA). O resultado é um Serviço de
Detecção e Resposta (MDR) que elimina a fadiga de alertas e falsos positivos, e
promove uma resposta mais rápida, específica para a realidade da organização.
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COMO FAZEMOS
A base do nosso trabalho é o que chamamos de tríade de segurança: pessoas, processos
e produtos. Isso quer dizer que enxergamos as ferramentas sob a lente da inovação.
A tecnologia é um componente essencial, por isso o modo de usá-la a favor da segurança
está em permanente revisão na ISH. E da mesma forma que buscamos inovação,
investimos em profissionais especializados. E é essa ampla gama de talentos, tecnologia
e experiência em proteger que o cliente recebe. Um nível de serviço personalizado que
considera o papel e o momento de cada empresa.
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PRODUTOS
COMPREENSIVO
AUTOMATIZADO
HÍBRIDO

PROCESSOS
ESCALABILIDADE SAAS
INOVAÇÃO CONTINUADA
ANÁLISE DE AMEAÇAS
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OPERAÇÃO DE SEGURANÇA 24/7
BUSCA GLOBAL DE AMEAÇAS
PESQUISA DE AMEAÇAS
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PROTEÇÃO ADEQUADA À SUA NECESSIDADE
Nosso Serviço de Detecção e Resposta a Incidentes de Segurança Cibernética é
completamente modular. A oferta será desenhada de acordo com as melhores práticas,
planejamento estratégico e orçamento disponível.

SERVIÇO DE DETECÇÃO E RESPOSTA
ELEMENTOS BÁSICOS
Implementação

Acompanhamento para o sucesso do serviço

Suporte 24x7x365

Relatório básico (KPI e SLA) em tempo real com dashboard

SLA de escalação de 1h

ELEMENTOS AVANÇADOS
Pesquisa de Ameaças

Resposta a incidentes

Inteligência de Ameaças

Processo de resposta customizado

Caso de uso orientado ao negócio

Relatório de postura de segurança

Automação e orquestração

Relatório de serviço com periodicidade customizada

SLA de escalação de 15min

Avaliação de segurança com base no MITRE ATT&CK

FUNCIONALIDADES
Monitoramento de eventos

Monitoramento de dispositivos moveis

Monitoramento de rede

Monitoramento de marca

Monitoramento de dispositivos

Monitoramento de tráfego de rede cifrado

Monitoramento de comportamento em dispositivos e entidades

Monitoramento estático de arquivos

Monitoramento de aplicações em nuvem

Monitoramento dinâmico de arquivos

Monitoramento de processamento em nuvem

Monitoramento de vulnerabilidades internas e externas

Monitoramento de postura de segurança em nuvem

EMPRESA
CERTIFICADA

Entre em contato para saber mais:
ish.com.br

/ish.tecnologia

/ish.tecnologia

ISO9001
ISO20000
ISO27001

