PASSION FOR TECHNOLOGY

SUA ESTRATÉGIA EM
SEGURANÇA DIGITAL
MAIS PRECISA E ROBUSTA

Integração de sistemas, tecnologias e descentralização de
informações aumentam as vulnerabilidades e deixam a sua
empresa cada vez mais exposta a sérias violações de dados.
Como equipes de TI lidam com um volume cada vez maior de
sistemas e informações? Como elencar quais são as prioridades?
Pesquisas mostram que ao menos 44% das violações acontecem a
partir de vulnerabilidades conhecidas e não corrigidas. No Brasil, o
número de violações com base em vulnerabilidades não corrigidas
e também no comportamento do usuário interno são alarmantes.
Invasões e ataques cibernéticos são considerados uma das
maiores ameaças para uma organização e estima-se que irão
causar um prejuízo de mais de US$ 2 trilhões no mundo em 2019,
número quatro vezes maior quando comparado ao ano de 2015.

www.atech.com.br

Sua segurança pode até começar com ferramentas, mas só
será realmente eficiente quando sua empresa for capaz de se
antecipar aos ataques, combinando uma infraestrutura robusta
e usuários conscientes.
É por isso que a Atech, uma empresa do Grupo Embraer e
com ampla experiência nos mercados de Defesa e Controle de
Tráfego Aéreo, trouxe a sua visão estratégica de quase duas
décadas atuando em inteligência de segurança para a área B2B.
Unimos tecnologia à expertise de uma equipe altamente
especializada que irá ajudá-lo a traçar o seu roadmap de segurança.
Saiba como podemos tornar sua estratégia de segurança
digital mais inteligente:

comercial.b2b@atech.com.br

Vá além das tecnologias e políticas de segurança
Para estar à frente na segurança, é preciso pensar como um hacker. A
Atech atua como um parceiro de negócios altamente especializado,
levando sua estratégia de segurança digital atual para o próximo
nível. Ajudamos você a obter mais eficiência por meio de serviços
que oferecem a visão do cibercriminoso.

mas queremos ajudá-lo a ir além das tecnologias e políticas de
segurança, complementando sua visão por meio de informações
que vão dar à sua estratégia mais inteligência – fundamental na
estruturação de um ambiente seguro e preparado para enfrentar as
ameaças.

Sabemos que você hoje conta com uma série de ferramentas de
segurança para prevenir as mais diversas ameaças cibernéticas,

Fazemos isso por meio de duas soluções, os Testes de Intrusão e o
serviço de Quebra de Senhas. Conheça:

Teste de intrusão:
segurança para
hoje e amanhã

Vulnerabilidades em sistemas e aplicações são o caminho para a violação mais explorado
pelos criminosos.
Os serviços de Teste de Intrusão da Atech permitem a você estar sempre à frente das ameaças,
pois ajudam a identificar, da perspectiva do criminoso, vulnerabilidades de segurança de
qualquer conjunto de ativos de TI, incluindo processos tecnológicos e dos usuários.

Identifique o nível de vulnerabilidade da
infraestrutura de TI, em especial dos
seus ativos mais valiosos

Quebra de Senha:
descubra falhas
de segurança
originadas por
usuários

Mapeie riscos e garanta mais
eficiência à gestão de segurança e ao
dimensionamento dos investimentos

Evite o impacto dos ciberataques para
garantir a continuidade do negócio e
proteger a imagem da sua empresa

Uma única senha fraca pode ser o caminho perfeito para e-mails, bancos de dados e
informações financeiras.
Você garante a força das senhas usadas na sua empresa?
A Atech pode ajudá-lo a responder a essa pergunta com o serviço de Quebra de Senha, cujo
objetivo é dar uma visão realista da força das suas senhas do ponto de vista de um hacker.

Identifique padrões de senhas e
comportamentos que colocam
seu negócio em risco

Obtenha um relatório completo da
força das suas senhas e um plano de
recomendações para corrigir falhas

Desenvolva políticas corporativas
que melhorem a segurança digital e
acompanhem a cultura organizacional

Para conhecer melhor o portfólio da Atech para
sua empresa, entre em contato conosco:
(11) 3103-4600
comercial.b2b@atech.com.br
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