
Fortaleça sua postura de segurança com 
o Managed Detection and Response

Dell Technologies Managed Detection and Response

Detecte, investigue 
e responda a 

ameaças avançadas 
em todo  

o ambiente de TI

Principais benefícios:
•  Detecção e resposta unificadas

em todo o ecossistema

•  O banco de dados de ameaças
atualizado continuamente
mantém a proteção atualizada

•  Até mesmo as táticas dos
agentes de ameaça mais
furtivos podem ser detectadas

•  Exibição abrangente das
atividades completas do invasor

•  Uma equipe de profissionais de
segurança da Dell Technologies,
cujo conhecimento
especializado inclui segurança,
infraestrutura avançada, nuvem
e muito mais

•  Ajuda especializada para
implementar o SaaS XDR
nativo da nuvem

•  Iniciação rápida de respostas
a incidentes cibernéticos
quando ocorre uma violação

Combinando o conhecimento especializado em segurança e o 
conhecimento profundo dos ambientes de TI da Dell Technologies 
com o software líder de lógica analítica de segurança Secureworks® 
Taegis™ XDR

Qual é o nível de segurança de seus negócios?
As organizações de TI têm dificuldades para acompanhar o ritmo do volume cada vez 
maior de ameaças à segurança em constante evolução. Mais de 60% das empresas 
sofreram um comprometimento de dados em virtude de uma vulnerabilidade explorada.1

A proteção completa dos negócios exige a detecção rápida e respostas efetivas às 
novas ameaças em todo o ambiente. Isso é dificultado pelos produtos e ferramentas 
pontuais que fragmentam a visibilidade, os desafios de localizar e reter profissionais de 
segurança qualificados e as equipes de TI, que já estão totalmente ocupadas com as 
demandas essenciais e as operações diárias.

Detecção e resposta a ameaças gerenciadas
O Dell Technologies Managed Detection and Response com tecnologia Secureworks 
Taegis XDR é um serviço completo 24x7 e totalmente gerenciado que monitora, 
detecta, investiga e responde às ameaças em todo o ambiente de TI, ajudando as 
organizações com 50 ou mais endpoints a aprimorar com rapidez e eficiência a própria 
postura de segurança, além de reduzir a sobrecarga da TI.

O serviço utiliza dois recursos principais:

•  O conhecimento especializado dos analistas de segurança da Dell Technologies, obtido
ao longo de anos de experiência ajudando organizações de todo o mundo a aumentar
a proteção dos negócios.

•  O poder do software aberto de lógica analítica de segurança Secureworks Taegis XDR,
que se baseia em mais de 20 anos de especialização em operações de segurança,
inteligência e pesquisa contra ameaças reais e experiência para detectar e responder
a ameaças avançadas



1 Artigo de liderança inspiradora da Forrester Consulting encomendado pela Dell, “Segurança do BIOS — a próxima fronteira para a proteção de endpoints”, junho de 2019.
2 Accenture, Ninth Annual Cost of Cybercrime Study, março de 2019
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Solução de serviço completo
Os analistas de segurança da Dell Technologies ajudam com a configuração inicial, o monitoramento, a detecção, a remediação 
e a resposta — tudo a um preço previsível. Eles trabalham diretamente com sua equipe de TI para compreender o ambiente, 
aconselham sobre melhorias na postura de segurança e ajudam a implementar o agente de software XDR nos endpoints. 

Os alertas são monitorados e analisados 24x7. Se um alerta precisar de investigação, os analistas vão determinar a resposta 
adequada e colocá-la em ação. Se uma ameaça for mal-intencionada ou exigir que você tome medidas, você será informado 
e, se necessário, receberá instruções passo a passo.

Em caso de incidente de segurança, a Dell Technologies ajudará você a iniciar o processo para garantir a retomada das 
operações de sua empresa.

Entre em contato hoje mesmo com um representante de vendas.

Comece a proteger seu ambiente ainda hoje com a Dell
Com o custo de uma violação de dados média alcançado US$ 13 milhões, este é o momento para descobrir se 
o Dell Technologies Managed Detection and Response é ideal para você.2

Assistência à implementação do agente

•  Em parceria com você para compreender seu
ambiente e ajudar a implementar o agente de
software nos endpoints aplicáveis, sem nenhuma
taxa adicional.

•  Executada por especialistas em implementação
altamente capacitados

Resposta e remediação ativa 

•  Fornecem instruções passo a passo para conter
a ameaça, mesmo em situações complexas

•  Até 40 horas de orientação para a remediação
remota incluídas por trimestre.

Detecção e investigação de ameaças 

•  Aproveite os dados sobre invasores coletados pela
Secureworks a partir de mais de 1.400 interações
de resposta a incidentes no ano passado

•  Análises trimestrais que dão orientação para
melhorar a postura de segurança do cliente

Iniciação de respostas a incidentes cibernéticos 

•  As 40 horas de assistência anual para a resposta
remota a incidentes permitem que as atividades de
investigação comecem rapidamente

•  Orientação de especialistas em segurança
certificados, que ajudam organizações de todos
os portes a se recuperar de eventos graves de
segurança

Principais recursos


