Service brief

Zerum Managed Detection and Response
Tenha os melhores ao seu lado para identificar, neutralizar e remediar
ataques de forma rápida, consistente e confiável.

Tudo para você não se preocupar
Com nosso Serviço Zerum MDR, você tem
tudo que precisa para responder a incidentes
cibernéticos.

Vigilância e prontidão 24/7
Nossa combinação de expertise e tecnologia
garante a cobertura ampla e contínua da sua
operação digital:



Monitoramento completo da sua infraestrutura



Detecção de ataques sofisticados em tempo real

Especialistas do fabricante
Nossos profissionais têm ampla experiência de
campo e excelência em todas as habilidades
críticas de cibersegurança:



Threat Hunting



Classificação e priorização de riscos



Incident Response



Análise Forense Digital



Análise de dados diversificada

www.zerum.com

Mitigação de ataques em minutos
Nossa equipe de forma proativa detecta,
analisa e mitiga incidentes em minutos:



Resposta imediata e precisa



Restabelecimento ágil da normalidade da sua
operação



Impacto mínimo ao usuário final

Investigação e relatórios detalhados
Tenha todos os detalhes dos ataques para agir
com respaldo e resguardar sua empresa em
questões legais e de compliance (LGPD):



Recuperação de evidências



Respaldo para correção de falhas e melhorias
na segurança pós-incidente

Economia com pessoal e ferramentas
Reforce sua equipe e tenha um nível superior
de segurança com uma fração do tempo e
investimento.

Cobertura antes, durante e depois dos incidentes
Zerum

Outros serviços

Monitoramento 24/7
Investigação de todos os alertas de segurança
Busca contínua por ameaças
Assistência personalizada até a remediação do ataque
Análises Forenses detalhadas dos incidentes
Powered by Zerum Lynx™
Instalação rápida e operação 100% não-intrusiva
Gerenciamento pró-ativo da plataforma
Operado por especialistas do fabricante da solução
Atendimento no seu idioma

Principais atividades
 Identificação da falha/vetor inicial do ataque


Identificação de códigos maliciosos e ferramentas utilizadas pelo atacante



Identificação do escopo do incidente (sistemas, dados)



Identificação do status do ataque bem como
o período decorrido



Mitigação do ataque e restabelecimento da
segurança



Análise forense de rede



Análise de logs e outros eventos e informações



Avaliação de possíveis danos

Entre em contato
Para solicitar uma demonstração de valor ou
consultar especificações técnicas, fale com
um de nossos representantes.
www.zerum.com/pt/contato
info@zerum.com

A Zerum fornece visibilidade em tempo real
e insights sobre fluxos de dados complexos,
com produtos e serviços que ajudam a reduzir gargalos operacionais, combater ameaças
cibernéticas avançadas, detectar fraudes e
manter comunidades seguras.
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