H-CYBER COMPLIANCE
(SERVIÇO DE COMPLIANCE NO ÂMBITO DA CIBERSEGURANÇA)
CYBER EFFECT - NÍVEL 1 - REATIVO

DESCRIÇÃO
O Serviço de Compliance no âmbito da Cibersegurança
garante que os ativos estão de acordo com as melhores
práticas, standards e frameworks ao longo do tempo,
protegendo
a
confidencialidade,
integridade
e
disponibilidade dos bens e ativos críticos da organização.
Torna-se necessário implementar um programa eficaz, com
uma visão holística das necessidades de segurança da
organização, e implementar os controlos físicos, técnicos e
processuais adequados para cumprir com o programa.

PROPOSTA DE VALOR
São colocadas à disposição do nosso cliente, as melhores práticas da indústria para mitigar ataques
realizados por terceiros/hackers, que procuram prejudicar o negócio, ou para mitigar a danos
provocados por um hacker num ataque bem-sucedido.
No passado, os administradores adotaram uma abordagem puramente técnica e confiavam
fortemente em sistemas e ferramentas para proteger a sua rede: Dispositivos como firewalls e
antivírus, juntamente com conceitos como segmentação de rede e acesso restrito, eram a baseline
do profissional de segurança. Embora estas salvaguardas sejam ainda hoje necessárias, hoje são
empregues estratégias muito mais sofisticadas que ultrapassam facilmente os controlos técnicos da
velha guarda. Ameaças como a engenharia social, execução de código remoto e back-doors criados
por terceiros, exigem que o profissional de segurança seja muito mais diligente e proativo na sua
abordagem.
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CARACTERÍSTICAS DO SERVIÇO
O Serviço de Compliance no âmbito da Cibersegurança é composto pelos seguintes elementos:
........Estabelecer uma linha de base abrangente para a postura de segurança na organização,
baseando-se nas práticas de segurança nesta linha de base, para assegurar que o negócio é
coberto sob diferentes ângulos.
........Apoiar a organização a identificar quaisquer lacunas no programa de Segurança da
Informação, que de outra forma poderiam não ter sido identificadas fora de uma auditoria.
........Criar um programa eficaz de Segurança da Informação, que permitirá a uma organização ir
além da verificação de controlos, e começar a empregar práticas verdadeiramente robustas para
proteger os seus ativos mais críticos. A Hardsecure aplica conceitos como defesa em profundidade,
sistemas de segurança em camadas e formação de sensibilização dos utilizadores, juntamente com
testes regulares para assegurar que estes controlos estão de facto a funcionar.

VALOR ACRESCENTADO
........Damos aos nossos clientes uma visibilidade completa do ativo. Avaliamos quem, o quê, onde,
versões, dos ativos do cliente em tempo real.
........Controlamos as configurações do sistema e gerimos palavras-passe fracas ou por defeito mesmo em dispositivos OT & IoT.
........Prestamos serviços para garantir uma monitorização completa da gestão da mudança, gestão
da configuração, gestão de patches em todos os ativos de TI & ambiente IoT/OT.
........Os nossos serviços fornecem segmentação sem interrupção. Os ativos de risco estão contidos
em zonas de confiança seguras (core trust), que permitem a continuação de operações de negócio
consideradas críticas.
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........Os nossos serviços fornecem uma resposta e mitigação automática, com deteção de
atualizações em falta e tomam medidas em tempo real sem esperar semanas por scans de análise
de vulnerabilidade.
........Podemos visualizar e impor a conformidade em toda a rede do cliente e planear respostas,
integrando com as soluções de segurança existentes no cliente.

PEDIDOS DE PROPOSTA / INFORMAÇÃO
Para informações adicionais ou mais esclarecimentos, por favor entre em contato através de um dos
seguintes meios:
Formulário “Hardsecure – Serviço de Compliance no âmbito da Cibersegurança”
(disponibilizado na página do serviço no website)
Comercial da Hardsecure:
(+351) 218 278 126
geral@hardsecure.com
Website:
www.hardsecure.com (Formulário “Solicitar Proposta”)
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