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Soluções RSA para operações
avançadas de segurança

Resumo da solução

Como você melhora a função de operações de segurança?
As ameaças à segurança, cada vez mais sofisticadas, e o desafio crescente de
conformidade significam que as organizações devem adotar uma visão diferente do
gerenciamento das operações de segurança. A abordagem tradicional às operações de
segurança, centrada quase que exclusivamente no SIEM (Security Information and Event
Management, gerenciamento de eventos e informações de segurança), agora está sendo
ampliada. Com o SIEM no núcleo, os programas avançados de operações de segurança
também integram prevenção contra perda de dados, inteligência contra ameaças e
tecnologias fundamentais da função das operações de TI.
Juntos, esses recursos propiciam uma plataforma abrangente para a proteção de recursos
essenciais e a obtenção da conformidade por meio de detecção, resposta e correção
abrangentes de incidentes. Com as tecnologias capacitadoras apropriadas em vigor, sua
equipe de operações de segurança pode mover-se rapidamente para identificar atividades
suspeitas ou pontos fracos em sua infraestrutura de segurança, para responder
rapidamente a incidentes e tomar medidas para limitar os danos e para analisar e relatar
eventos para fins de conformidade e melhoria da segurança em toda a sua organização.

Gerenciando operações avançadas
de segurança dentro da organização
Para acompanhar a constante evolução de ameaças
e obrigações de conformidade, as equipes de operações
de segurança precisam de uma estrutura abrangente
e sustentável para a monitoração de eventos de
segurança em tempo real e a entrega de inteligência
para antecipar e responder a incidentes. Tradicionalmente,
isso significava operações de segurança centralizadas
no SIEM. Mas para muitas organizações, uma nova visão
de operações de segurança está emergindo: uma que
perceba o SIEM como um backbone de operações de
segurança vinculado a outras tecnologias e processos
fundamentais. Com a integração dos recursos da
organização de segurança mais ampla e com os
recursos encontrados no ambiente de operações
de TI, as operações de segurança podem estabelecer
um programa muito mais sólido e sustentável.
Essas organizações veem as operações de segurança
como uma combinação eficaz de um conjunto de
recursos principais, tanto estratégicos quanto táticos,
que são centrais para o gerenciamento eficaz de
riscos e de conformidade com TI. Além disso, esta
“última geração” de operações de segurança exige
coordenação de vários sistemas – muitos dos quais
tradicionalmente não davam suporte à função de
operações de segurança. Por exemplo, com a integração
dos recursos das operações de TI, abrangendo o
gerenciamento de alterações e configurações e o
suporte técnico de TI, as operações de segurança
têm mais capacidade de detectar e corrigir incidentes
de segurança.
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Com a coordenação e a integração dessas funções,
as organizações têm uma capacidade maior de lidar
com incidentes – a maior prioridade de uma função
de operações avançadas de segurança. E embora ela
possa ser gerenciada como uma atividade independente,
a integração do tratamento de incidentes com outras
funções de segurança e TI permite respostas mais
rápidas e inteligência mais precisa e completa. O
resultado é melhor suporte dado a outras funções de
negócios, como jurídicas, e conformidade mais eficaz.
Então onde procurar por soluções que facilitarão
esta abordagem integrada e o ajudarão a se proteger
contra as ameaças à segurança de sua empresa?
A RSA pode ajudar a criar uma função de operações
avançadas de segurança desde o início ou evoluir
a partir de suas atuais operações.
As soluções da RSA e da EMC para operações
avançadas de segurança combinam a expertise de
nossa equipe de serviços de consultoria e assessoria
com nossas plataformas comprovadas de tecnologia
para estabelecer seu programa de operações de
segurança de última geração. Preparamos você para
identificar, gerenciar e relatar com eficiência os riscos
às informações diretamente em sua organização e
fornecemos os controles necessários para se adaptar
facilmente ao dinâmico panorama de conformidade
com TI.

As soluções da RSA para operações avançadas de segurança
combinam a expertise de nossos serviços de consultoria
e assessoria com tecnologias comprovadas para estabelecer
programas de operações de segurança de última geração.

As soluções da RSA para operações avançadas de segurança oferecem
serviços e recursos tecnológicos essenciais que o ajudam a:
Planejar e desenvolver seus sistemas
e processos de segurança

– Monitorar a eficácia dos dispositivos
de segurança (por exemplo, IPS, IDS)

– Definir avaliações para medir e relatar
– Definir as necessidades da equipe

– Compreender e gerenciar as vulnerabilidades
emergentes

– Estabelecer processos de fluxo de trabalho
– Aplicar e testar planos de continuidade
de negócios
Monitorar e gerenciar sua infraestrutura
– Identificar as falhas de hardware e software
relevantes à infraestrutura de segurança
– Identificar vulnerabilidades que
estão afetando a infraestrutura de TI
– Garantir que a configuração de componentes
da infraestrutura de TI atenda à política
– Correlacionar e analisar as entradas
de segurança de várias origens
– Gerenciar alterações em elementos
chave da infraestrutura de segurança
– Gerenciar o acesso de usuários
Gerenciar e responder a incidentes
e eventos de segurança
– Identificar possíveis eventos de segurança
em tempo real
– Fornecer alertas imediatos relativos
a possíveis ataques
– Identificar e executar a correção básica
– Propiciar correção mais complexa por meio
de equipes de TI (como NOC)

– Fornecer uma visualização em tempo real
de uma postura de segurança de rede
– Identificar hosts e recursos afetados
por um incidente de segurança
– Integrar eventos de segurança com sistemas
de resposta a incidentes
– Identificar e responder a ataques baseados
em rede e host
– Assegurar a resposta eficiente e priorizada
a incidentes
– Relatar o status das correções de incidentes
– Aplicar e validar a conformidade
Adotar uma visão estratégica das operações
de segurança
– Investigar incidentes de segurança
– Identificar tendências para planejar
a futura correção
– Conduzir à consciência interna de postura
e política de segurança
– Identificar áreas de segurança que necessitam
de melhoria
– Criar uma estrutura de trabalho sustentável
para um programa avançado de operações
de segurança
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Serviços de consultoria e assessoria da RSA

Soluções integradas para operações
avançadas de segurança
Nós reunimos um conjunto abrangente de serviços
de consultoria e assessoria e tecnologias de segurança
de TI para ajudá-lo a definir, estabelecer e gerenciar
uma função de operações avançadas de segurança.
Com a RSA, você pode beneficiar-se de:
– Serviços estratégicos de consultoria e projeto que
identificarão requisitos e ajudarão a desenvolver
um programa abrangente de operações de segurança
– Tecnologias de segurança de TI líderes de mercado,
abrangendo a plataforma RSA enVision® e o RSA®
Data Loss Prevention Suite, que formam seu
programa central de operações de segurança

Serviço

Benefício

Estratégia
e avaliação
de operações
de segurança

Avaliação e recomendações
estratégicas com base em
práticas recomendadas de
segurança

Análise
e projeto
de operações
de segurança

Planos sob medida para
aprimoramento ou implementação
de operações de segurança de
uma organização

Gerenciamento
de operações
de segurança

Consultoria centralizada
em requisitos operacionais

– Serviços de ponta, como o RSA® FraudActionSM
Threat Intelligence, que podem ajudá-lo a
se preparar contra as ameaças emergentes
– Integração com tecnologias de operações de rede,
como gerenciamento de alterações e configurações e
suporte técnico de TI, da EMC e de outros fornecedores,
para aprimorar os recursos da função de operações
de segurança

Serviços de consultoria e assessoria da RSA
A RSA oferece uma gama completa de serviços que
podem ser adaptados para atender às necessidades
de sua organização, seja para tratar de uma situação
específica ou para criar uma estrutura completa de
segurança. A organização de serviços profissionais
da RSA tem a expertise para ajudá-lo a atingir melhorias
mensuráveis nas operações de segurança que se
alinham a seus objetivos de negócios. Trabalhamos
em conjunto com seus investidores para elaborar
soluções e processos tecnológicos que protegerão
seus recursos de informações em toda a empresa.
Estratégia e avaliação de operações de segurança:
apropriadas para clientes com processos estabelecidos
de operações de segurança ou que estão estabelecendo
ovos processos de operações de segurança e desejam
melhorar seus recursos com base nas práticas
recomendadas do setor e na análise de lacunas
do estado atual, fornecendo um conjunto viável
de recomendações independentes de fornecedores
e produtos.
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Análise e projeto de operações de segurança:
apropriados para clientes que desejam uma ampla
avaliação dos requisitos de operações de segurança,
fornecendo um projeto de solução recomendada para
atender aos objetivos do cliente para operações de
segurança e gerenciamento de incidentes. Ele também
inclui uma estrutura de tratamento de incidentes e as
próximas etapas para o desenvolvimento de políticas
e procedimentos apropriados para operações de
segurança.
Gerenciamento de operações de segurança:
apropriado para clientes que procuram o desenvolvimento
de políticas, procedimentos, diretrizes e documentação
mais abrangentes para uma função eficaz de operações
de segurança, abrangendo livros de execução
operacionais e fluxo de trabalho que dão suporte
à capacidade de executar um centro/função de
operações de segurança ou um programa diário
de tratamento de incidentes.
Além dos serviços de consultoria e assessoria
da RSA, o desenvolvimento de uma função de
operações avançadas de segurança tem suporte
de uma combinação de tecnologias e soluções
fundamentais da RSA e da EMC.

Um conjunto abrangente
de serviços de consultoria
e assessoria e tecnologias
de segurança de TI

Soluções tecnológicas RSA para operações avançadas de segurança

Solução

Função

Plataforma RSA enVision®

SIEM integrado que serve como a plataforma central de um programa avançado
de operações de segurança

RSA® Data Loss
Prevention Suite

Oferece uma abordagem baseada em políticas para proteger os dados
que se integram à RSA enVision a fim de permitir uma abordagem centrada
em informações para operações de segurança

RSA FraudAction™
Threat Intelligence

Ajuda suas equipes de operações de segurança a compreender o ambiente
de ameaças atuais e emergentes

Autenticação RSA
SecurID®

Tecnologia de autenticação de dois fatores líder de mercado para acesso seguro
de usuários

EMC Ionix® Server
Configuration Manager

Identifica vulnerabilidades que afetam sua infraestrutura de TI e determina
se os eventos de segurança associados são parte de uma tentativa mais ampla
de comprometer seus negócios.

EMC Ionix Network
Configuration Manager

Oferece uma visão completa dos sistemas de configuração, como
política de firewall, IPS/IDS e VPN, permitindo que sua empresa implante
rapidamente atualizações de segurança em dispositivos

EMC Ionix Service
Manager

Melhora a emissão de relatórios sobre o status das correções de incidentes

EMC Ionix for IT
Operations

Automatiza a monitoração, a análise e a emissão de relatórios de serviços
e de infraestrutura.

EMC Ionix Configuration
Analytics Manager

Ajuda a garantir que dispositivos de rede e servidores atendam às políticas
de práticas recomendadas de segurança

Plataforma RSA enVision®
Como parte central de um programa avançado de
operações de segurança, a plataforma RSA enVision
oferece coleta, alerta e análise de dados do registro
para ajudar sua organização a simplificar a conformidade
e responder rapidamente a eventos de segurança de
alto risco. A tecnologia RSA enVision é uma solução
eficaz de SIEM e gerenciamento de registros que coleta
e analisa grandes volumes de dados em tempo real,
de qualquer origem de eventos e em ambientes de
computação de qualquer tamanho.

Oferecendo a capacidade de se integrar a uma ampla
gama de tecnologias de segurança (por exemplo, IDS,
IPS, autenticação, DLP) e ao gerenciamento de serviços
de TI (por exemplo, suporte técnico, gerenciamento de
incidentes, gerenciamento de alterações e configurações)
de muitos fornecedores importantes e também da EMC
e de dar suporte a padrões e estruturas como ISO 27002
e ITIL, o gerenciamento de eventos da RSA enVision
o ajuda a aproveitar melhor os recursos em seus
ambientes de operações de segurança e TI.
A plataforma RSA enVision reduz significativamente
as cargas de trabalho de operações de segurança,
usando sistemas de avaliação de vulnerabilidades
padrão do setor para analisar e classificar eventos
com base em risco real versus risco potencial. Sua
Resumo da solução RSA
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RSA Data Loss Prevention

RSA FraudAction Threat
Intelligence

RSA SecurID
Authentication

Gerenciamento
de eventos de
segurança RSA
enVision

EMC Ionix Service
Manager

EMC Ionix Server
Configuration Manager

EMC Ionix Network
Configuration Manager

organização pode obter uma visualização em tempo
real da postura de segurança em toda a empresa, com
a capacidade de perceber, responder e relatar eventos e
ataques de segurança rapidamente e com mais eficiência.
RSA Data Loss Prevention Suite
A tecnologia RSA DLP fornece uma abordagem com
base em políticas para proteger os dados. Ela também
se integra à plataforma RSA enVision, oferecendo a
capacidade de identificar onde há dados confidenciais
em toda a empresa, aplicar controles, monitorar dados
ativamente, alertar administradores sobre qualquer
atividade suspeita e relatar e auditar eventos para
garantir a conformidade com a política.
Monitorando e reagindo à atividade suspeita que é
vinculada aos dados confidenciais, as soluções RSA
DLP identificam possíveis eventos de não conformidade
em tempo real e geram alertas imediatos. Elas também
controlam a transmissão de dados confidenciais
em toda a sua infraestrutura de TI: colocando
em quarentena, excluindo, movendo e aplicando
gerenciamento de direitos a documentos que contêm
informações particulares.
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RSA FraudAction Threat Intelligence
O RSA FraudAction Threat Intelligence ajuda as equipes
de operações de segurança a compreender ameaças
atuais e emergentes. Ele monitora comunicações
fraudulentas e identifica hosts e recursos que possam
estar sob ataque e depois adota ações para protegêlos. Oferecido como um serviço terceirizado, o RSA
FraudAction Threat Intelligence ajuda sua organização
a dar suporte à função de operações de segurança
e a oferecer ainda mais valor à empresa, minimizando
o investimento em recursos enquanto implanta uma
solução rapidamente.
®

RSA SecurID Authentication
A tecnologia RSA SecurID é a solução de autenticação de
dois fatores mais amplamente implantada e confiável do
mercado atualmente. As empresas confiam globalmente
na autenticação sólida da RSA SecurID para garantir
que as pessoas certas obtenham acesso seguro aos
dados de que precisam. Dentro de uma função de
operações avançadas de segurança, a tecnologia RSA
SecurID ajuda a controlar melhor o acesso por meio
de autenticação sólida, especialmente para usuários
privilegiados.

EMC Ionix Server Configuration Manager

EMC Ionix Configuration Analytics Manager

Trabalhando em conjunto com a plataforma RSA
enVision, o EMC Ionix Server Configuration Manager
(SCM) identifica vulnerabilidades que afetam sua
infraestrutura de TI e determina se os eventos de
segurança associados são parte de uma tentativa
mais ampla de comprometer seus negócios. O SCM
também ajuda as equipes de segurança a garantir
que as configurações de TI atendam às diretrizes de
políticas e possam identificar e corrigir violações. Ao
aplicar controles de acesso, o SCM ajuda a gerenciar
o acesso de usuários e também oferece uma resposta
eficiente e priorizada a eventos e incidentes,
acelerando a análise de causas básicas.

O EMC Ionix Configuration Analytics Manager (CAM)
monitora os principais indicadores de desempenho
definidos pelo usuário, ajudando a garantir que os
dispositivos de rede e servidores atendam às políticas
de práticas recomendadas de segurança. Tendo em
mãos os dados que o CAM fornece, suas equipes
de segurança podem tomar decisões mais eficazes
sobre o alinhamento dos recursos de TI aos objetivos
de negócios.

Por que escolher as soluções RSA
para operações avançadas de segurança

EMC Ionix Network Configuration Manager
Além da proteção abrangente oferecida pelo SCM,
o EMC Ionix Network Configuration Manager (NCM)
ajuda as equipes de segurança a gerenciar alterações
em elementos principais da infraestrutura de segurança
de TI como política de firewall, IPS/IDS e VPN. O NCM
fornece uma visão completa das configurações desses
sistemas, ajudando sua empresa a implementar com
rapidez as atualizações de segurança em dispositivos.
O NCM também ajuda a equipe de segurança a ver
quais dispositivos estão afetando os níveis de serviço.
EMC Ionix Service Manager
O EMC Ionix Service Manager dá suporte ao
desenvolvimento de uma função de operações
avançadas de segurança, ajudando você a relatar
com mais facilidade o status da correção de incidentes.
Por meio da integração com ferramentas de monitoração
de TI, o Ionix Service Manager automatiza o gerenciamento
de serviços e relata proativamente possíveis problemas
relativos à disponibilidade ou ao desempenho que
podem afetar os serviços.
EMC Ionix for IT Ops
O EMC Ionix for IT Ops automatiza a monitoração,
a análise e a emissão de relatórios de serviços
e infraestrutura, ajudando as equipes de segurança
a trabalhar com mais eficiência. Ele pode identificar
rapidamente a causa básica de problemas de desempenho
e disponibilidade de serviços em toda a infraestrutura
de operações do data center, abrangendo rede, servidores,
armazenamento e aplicativos. O EMC Ionix for IT Ops
também dá suporte à colaboração com sistemas de
respostas de terceiros, integrando eventos de segurança
aos sistemas de resposta a incidentes para agilizar
mais as operações avançadas de segurança.

A RSA oferece a mais ampla gama de serviços e
tecnologias necessários para desenvolver uma função
realmente avançada de operações de segurança.
Variando de serviços profissionais de consultoria a
SIEM, prevenção contra perda de dados e inteligência
contra ameaças, a expertise e a tecnologia comprovadas
da RSA podem ajudar sua organização a desenvolver
os recursos avançados de operações de segurança
que você exige.
Ao combinar recursos da EMC e da RSA, podemos
oferecer soluções abrangentes e integradas que atendem
plenamente às exigências funcionais das atuais equipes
de operações avançadas de segurança, expandindo
para além do gerenciamento de segurança a fim de
incluir suporte técnico, configuração de servidores
e de rede e gerenciamento de alterações.

Obter uma visualização em
tempo real da postura de
segurança em toda a empresa,
com a capacidade de perceber,
responder e relatar eventos e
ataques de segurança com
rapidez e eficiência.
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RSA é seu parceiro confiável
A RSA, a divisão de segurança da EMC, é o primeiro
fornecedor de soluções de segurança para a aceleração
dos negócios, ajudando as empresas mais importantes
do mundo a solucionar com êxito seus desafios de segurança
mais complexos e confidenciais. A abordagem de segurança
centrada em informações da RSA protege a integridade
e a confidencialidade das informações em todo o ciclo
de vida — independentemente do local para onde são
transferidas, quem as acessa e como são utilizadas.
A RSA oferece as melhores soluções do setor quanto
à segurança de identidade e o controle de acesso,
a prevenção contra perda de dados, a criptografia
de dados, o gerenciamento de informações de segurança,
o gerenciamento de conformidade e a proteção contra
fraudes. Essas soluções levam confiança às identidades
de milhões de usuários, às transações executadas por
eles e aos dados gerados. Para obter mais informações,
visite www.RSA.com e www.EMC2.com.br.
RSA, SecurID, enVision, FraudAction, RSA Security e o logotipo da RSA são
marcas registradas ou marcas comerciais da RSA Security Inc. nos Estados
Unidos e/ou em outros países. EMC e Ionix são marcas registradas da EMC
Corporation. Todos os outros produtos ou serviços mencionados são
marcas comerciais de seus respectivos proprietários.
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