Seis situações que podem
provocar falhas de
segurança da
informação

O home office veio para ficar
Por isso, é importante que as empresas se adequem,
começando por entender o seu nível de exposição ao
cibercrime.

Listamos seis pontos sensíveis
a falhas de segurança que
devem permanecer no radar
dos CISOs.

Sobrecarga da equipe
de TI
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Da noite para o dia, as equipes
de TI precisaram disponibilizar
recursos, máquinas e ambientes,
além de adequar processos para
o aumento de conexões VPN.

Endpoints sem
gerenciamento
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No ambiente doméstico fica
difícil garantir imediatismo no
monitoramento.
É preciso contar com uma solução
de cloud computing que gerencie
os endpoints remotamente.

Perda de perímetro
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A perda de perímetro obriga as
organizações a colocarem em
prática o conceito Zero Trust,
modelo de segurança de rede
que estabelece que apenas
usuários e dispositivos autenticados
possam acessar aplicações e
dados da organização. As
ferramentas mais eficientes são
as que fazem uso de tecnologias
que utilizam inteligência artificial
e mecanismos de proteção para
ameaças desconhecidas, as
famosas “Zero Day”.

Shadow IT
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Com as equipes de TI
concentradas em ações que
permitem o trabalho remoto de
maneira imediata e adequada,
cria-se um cenário em que os
colaboradores da organização
aderem a ferramentas de
tecnologia não autorizadas pela
empresa, levando o risco
cibernético à rede.

Migração inadequada
para a nuvem
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Segurança na nuvem é outro
ponto sensível em tempos de
home office. É preciso repensar
e recriar a infraestrutura já
existente, inclusive considerando
proteção de senha e gestão de
usuário, de risco de exposição e
de erros de configuração.

Falta de conscientização
dos colaboradores
Pessoas sempre foram um elo
importante na cadeia de
segurança de informação e os
cibercriminosos sabem disso.
Nesses casos, uma campanha
interna de conscientização de
segurança da informação ajuda a
transformar o comportamento das
pessoas no ambiente digital,
reduzindo a exposição das
empresas ao risco cibernético e
aumentando a segurança.

O portfólio da Etek NovaRed
conta com uma série de
soluções integradas de
segurança da informação,
graças a parcerias
estratégicas com marcas
líderes de mercado.

Fale conosco e veja como
podemos ajudar a sua
empresa a atravessar
esse momento.

Vamos conversar?
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