Serviços de segurança Dell Endpoint
Avaliar, defender e impedir ameaças à sua empresa

95

%

das violações
de segurança
ocorrem na
extremidade.

Serviços de planejamento, implementação e manutenção
Serviços de segurança Dell Endpoint

Principais benefícios

O mercado atual tem mais ameaças de segurança do que nunca, fazendo com que
a proteção de seus dados e a prevenção de impactos para seus negócios seja um
grande esforço. Estamos à disposição para responder as perguntas que fazem você
pensar: será que estou com as soluções certas para proteger minha organização?
Meus dados e dispositivos estão mesmo seguros? Como posso ter certeza?

•	Entender o status de segurança de
cada parte da sua infraestrutura de TI

Os Serviços de segurança Dell Endpoint combinam opções de software abrangentes
com especialização de segurança personalizada para que você possa identificar
riscos, implementar soluções e se proteger contra ameaças futuras com segurança.

Primeiro passo para proteger seus dados
Tenha percepção do status de segurança em cada parte do seu ambiente de TI.
Nossas avaliações de segurança de extremidades ajudam a identificar áreas de
aprimoramento de dados, dispositivos, identidades e aplicativos. Um relatório
detalhado de descobertas fornece recomendações práticas e ajustadas para lacunas
de segurança graves e reforça medidas preventivas.

Tomada de ação para solucionar ameaças
Depois que a avaliação de segurança de extremidades é concluída, seu especialista de
segurança da Dell analisará várias opções de implementação para enfrentar as ameaças
identificadas. Essas opções são projetadas para se adequarem a várias necessidades,
portanto serão ajustadas ao seu ambiente e baseadas nas práticas recomendadas.
Você terá tranquilidade ao saber que as ferramentas certas foram implementadas de
forma eficiente e adequada para defender sua organização desde o início.

Fonte: Verizon Data Breach Digest, 2017
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•	Saber quais ameaças e
vulnerabilidades específicas sua
organização enfrenta e como
impedi-las
•	Confiança em que suas soluções
de segurança funcionam
adequadamente e que dados
e dispositivos estão seguros
•	Reduzir o esforço de TI necessário
para gerenciar necessidades de
segurança
•	Manter-se atualizado com as
mudanças de mercado, tecnologias
e políticas sem comprometer
a segurança
•	Software e serviços combinados em
uma solução única para orçamento
previsível e flexível

Serviços de planejamento, implementação e manutenção

Estabelecer proteção contínua
À medida que sua organização evolui e aumenta, também aumentam suas necessidades de segurança. Nossos especialistas
ajudam a ampliar a eficácia das suas soluções com serviços de manutenção que incluem verificações contínuas, atualizações
e relatórios para garantir proteção contínua e personalizada.

Simplificar o gerenciamento da segurança
Você pode combinar software e serviços em uma solução única para simplificar a aquisição, as operações e o gerenciamento
de todo o seu kit de ferramentas de segurança. Por um preço previsível por estação, por mês, você pode conseguir
a segurança completa de que precisa em um pacote que funciona para a sua empresa. Fale com seu representante da
Dell para obter mais detalhes.

Recursos
Avaliação de segurança de extremidades:
• Áreas de foco disponíveis: dados, dispositivos,
identidades e aplicativos

Planejamento

Benefícios
• Obter percepção do status de segurança
de toda a sua infraestrutura de TI

• Macrovisão do ambiente

• Maximizar o tempo focalizando a área
de sua escolha

• Relatório de descobertas com recomendações
práticas

• Nivelamento de todos os envolvidos
visando garantir o sucesso para avançar

	
Workshop de segurança de extremidades para
Microsoft 365:
• Panorama e recomendações do cenário
de segurança com foco nos recursos de
segurança da Microsoft

• Implementação de software ou ativação
de SaaS

Implementação

• Configuração e ajustes personalizados de
política
• Transferência de conhecimento

• Tranquilidade obtida com implementação
de especialistas, baseada em práticas
recomendadas
• Limitação das remediações após
a implementação
• Adoção pelo usuário final através da
ativação do usuário (para software
baseado em SaaS)

• Verificação de integridade do ambiente
• Orientação operacional contínua

Manutenção

• Análise do relatório de malware e programas
potencialmente indesejados (PUP)1
• Atualização mensal do status da solução
• Assinatura anual2

• Manutenção baseada em práticas
recomendadas realizada por
especialistas experientes
• Extensão da eficácia das suas soluções
de software por meio de alterações na
organização e nas políticas

Para obter mais informações sobre este programa, entre em contato com seu representante
da Dell EMC.
aplica-se apenas a clientes do Dell Threat Defense
se disponível
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