Para que você possa se concentrar no seu core business,
investimos em pessoas, processos e tecnologias para
disponibilizar a mais completa solução de gerenciamento de
segurança da informação do mercado

Maior provedor
da América Latina

Detecção e
Resposta a
Incidentes

www.eteknovared.com.br

100% focado
em Cybersecurity

5 PASSOS FUNDAMENTAIS

PORQUE ETEK NOVARED
DETECÇÃO E MONITORAÇÃO DE INCIDENTES
SIEM, Threat Inteligence e MDR

EQUIPE DEDICADA À RESPOSTA A INCIDENTES

Diagnóstico de
Maturidade em
Segurança

Especialistas em Threat Hunting e membro do FIRST

GERENCIAMENTO DOS ATIVOS DE SEGURANÇA
30 anos gerenciando o ambiente das maiores
empresas da América Latina e principal parceiros do
maiores fabricantes de cybersecurity do mercado

Ajuste fino das
configurações dos
ativos de SI
existentes

ALERTAS E RELATÓRIOS DE CONFORMIDADE
Modelagem dos principais alertas e baselines de
segurança e compliance, ajustados a sua operação

Modelagem da
Monitoração e
Detecção de
Incidentes

ALWAYS ON
Atendimento 24x7x365, com atendimento local e
multi-idiomas (Português, Inglês e Espanhol)

TRANSPARÊNCIA
Ambiente para acesso exclusivo e protegido do

Operação Contínua
24x7

cliente. Acesso ao Dashboard de gestão, abertura e
acompanhamento

de

chamados

e

relatórios

operacionais e executivos.

Report e Dashboard
Executivos e
Compliance

CLOUD READY
Monitoração ativa e correção da postura de
segurança da empresa na nuvem. Integração de
políticas OnPrem com cloud.

www.eteknovared.com.br

PORQUE ETEK NOVARED

PORQUE ETEK NOVARED

ADAPTABILIDADE

CURVA DE APRENDIZADO ACELERADO

Operação remota e/ou com recursos locais, flexível

Não comece do zero. Nosso SOC já tem mais de

para produzir os melhores resultados para a sua

600 correlações programadas e experiência de

empresa.

operação nos maiores clienes da América Latina

EXPERTISE TÉCNICO

GESTÃO DE ACESSO PRIVILEGIADOS

Somos o maior integrador de cybersecurity da

Acompanhamos seu programa de acessos

América Latina com mais de 400 especialistas

privilegiados, incluindo ferramentas para tal.

certificados nas principais tecnologias de mercado
MELHOR RELAÇÃO PRECO PERFORMANCE
GLOBAL THREAT INTELLIGENCE

Aumento da performance de segurança através do

Inteligência em ameaças em filiação com o GTI da

compartilhamento de custos.

McAfee e FIRST, além de equipe própria

CERTIFICAÇÕES E PARCERIAS
GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS DE SEGURANÇA
Revisão periódica das políticas de segurança da
empresa,

evitando

má

performance

e

permissividade indevida

GESTÃO DE VULNERABILIDADES
Monitoramento contínuo das vulnerabilidade dos
ativos

de

segurança

e

TI,

identificando

e

recomendando estratégias de mitigação de risco.

SECURITY RATINGS
Monitoração do Score de segurança da empresa,
seus terceiros e sua indústria, incluindo planos de
remediação

www.eteknovared.com.br

