Sophos Cloud Optix
Combine o poder da IA com a automação para simplificar a segurança na nuvem
O serviço Sophos Cloud Optix sem agente baseado em SaaS combina a experiência
aprofundada em segurança com o poder da inteligência artificial, proporcionando
monitoramento da segurança na nuvem, análise e automação de conformidade
através de uma interface fácil de usar e processos eficientes.
Destaques

Veja tudo, proteja tudo

ÌÌ Configuração do serviço sem
agente baseado em SaaS em
apenas alguns minutos

A descoberta automática dos recursos da sua organização nos ambientes Amazon Web Services
(AWS), Microsoft Azure e Google Cloud Platform (GCP) permite à sua equipe responder a riscos de
segurança em apenas alguns minutos, e também corrigi-los, graças ao monitoramento contínuo
dos recursos, a uma topologia de rede completa e à visualização do tráfego, incluindo entrada,
saída e tráfego interno.

ÌÌ Gestão de inventário de
fornecedores de vários serviços
na nuvem

Conformidade proativa com a nuvem

ÌÌ Topologia de rede completa e
À medida que as cargas de trabalho são transferidas para a nuvem, fica cada vez mais difícil
visualização do fluxo do tráfego identificar quais processos de conformidade são aplicáveis – isso sem mencionar a forma como
ÌÌ Detecção do comportamento
do usuário baseado em IA e de
anomalias no tráfego
ÌÌ Avaliações contínuas de
conformidade
ÌÌ Ampla gama de políticas de
conformidade prontas para
usar
ÌÌ Correlação de alertas para uma
correção mais rápida
ÌÌ Detecção de alterações em
configurações cruciais
ÌÌ Varredura contínua de modelos
de Infraestrutura como Código

são implementados. O Cloud Optix reduz o custo e a complexidade de governança, o risco e a
conformidade com modelos, políticas personalizadas e ferramentas de colaboração prontas para
usar.

Acelere o processo de conformidade
Faça o monitoramento contínuo da conformidade com modelos personalizados ou prontos para
usar de normas como CIS, GDPR, SOC2, HIPAA, ISO 27001 e PCI DSS.

Simplifique a colaboração
Faça o gerenciamento e o rastreio da conformidade para garantir que as tarefas importantes
nunca se percam, mesmo durante um lançamento, utilizando integrações de terceiros com
ferramentas como JIRA e ServiceNow.

Análise e monitoramento de segurança com tecnologia IA
O Cloud Optix monitora e aprende continuamente o conteúdo do seu inventário de recursos na
nuvem, configurações e tráfego de rede. Os alertas inteligentes com tecnologia IA permitem
reduzir os tempos de resposta e ajudam a corrigir riscos de segurança de forma mais rápida
seguindo uma classificação de alertas automatizada, em combinação com informações
contextuais.
ÌÌ Monitore continuamente o inventário de recursos na nuvem (Amazon
Simple Storage Service (S3), Security Groups, chave de acesso de
usuário, etc.), as configurações e os logs do Security Group
ÌÌ Identifique padrões anômalos de comportamento de usuários para detectar
ataques automatizados avançados na sequência de roubo de chaves de
acesso do usuário ou o envolvimento de funcionários não autorizados
ÌÌ Obtenha uma previsão do fluxo de tráfego da rede com base nas suas configurações
de segurança, prevenindo potenciais pontos vulneráveis antes do início dos ataques
ÌÌ Estabeleça grades de proteção para prevenir, detectar e corrigir
alterações acidentais ou maliciosas na configuração da rede

Sophos Cloud Optix

DevSecOps mais inteligentes
O rápido ritmo das alterações na Infraestrutura como
Código em razão de implementações contínuas e práticas
DevOps permite o lançamento de novos softwares várias
vezes ao dia. Essa prática coloca uma pressão tremenda
nas equipes de segurança, podendo deixá-lo exposto. A
arquitetura com base na API do Cloud Optix permite às
suas equipes de DevOps integrarem a segurança nos seus
processos DevOps de forma descomplicada, garantindo
resultados rápidos e seguros.

Detecção de desvios e grades de proteção
Monitore continuamente e detecte desvios nos padrões de
configuração, evitando assim alterações de configurações
cruciais que poderiam deixar a sua organização exposta a
vulnerabilidades de segurança.

A segurança na nuvem é uma
responsabilidade compartilhada
Os fornecedores de nuvem pública oferecem uma
enorme flexibilidade de plataformas. Mas apesar de serem
responsáveis pela proteção física no centro de dados, pela
separação virtual de dados e pelos ambientes, a segurança
do que colocar na nuvem é de sua responsabilidade.
Com o Cloud Optix fornecendo visibilidade, conformidade e
resposta a ameaças de forma contínua, saiba mais sobre
a gama completa de soluções da Sophos para proteção de
cargas de trabalho na nuvem pública e firewalls next-gen
em sophos.com/public-cloud.

Características do Sophos Cloud Optix

Varredura proativa de modelos de infraestrutura

Painel de controle único de várias nuvens

Verifique continuamente modelos de Infraestrutura
como Código implementados a partir de soluções como
Terraform, Github ou Bitbucket. Isso permite identificar
configurações incorretas que poderiam resultar em uma
infraestrutura vulnerável.

Visualização de topologia

Integração de ferramentas SIEM e DevOps

Detecção de anomalias – comportamento
do usuário no login

Faça a integração com ferramentas de segurança de
terceiros, como SIEM e DevOps para CI/CD, para simplificar
as operações de segurança.

Sobreposição de visualização do tráfego de rede
Sobreposição de visualização do grupo de segurança
Detecção de anomalias – tráfego de rede

Inventário – hosts, redes, armazenamento, IAM
Inventário – AWS CloudTrail
Inventário – sem servidor

Simplifique o gerenciamento e a
implantação

Avaliações contínuas de conformidade

O serviço Cloud Optix sem agente baseado em SaaS
funciona perfeitamente com as suas ferramentas
empresariais existentes.
A conexão às contas na nuvem no AWS, Azure ou GCP
é um processo simples, graças às instruções e scripts
fornecidos, que criam um acesso Somente Leitura
através das API nativas na nuvem. As conexões podem
ser estabelecidas em apenas alguns minutos e, assim
que implementadas, o Cloud Optix inicia imediatamente
a avaliação do seu ambiente na nuvem, fornecendo-lhe
informações valiosas.

Políticas de conformidade
(CIS, FEDRAMP, FFIEC, GDPR, HIPAA, ISO
27001, PCI DSS 3.2, SOC2, EBU R 143)

Políticas de benchmark CIS
Políticas personalizadas
Alertas e relatórios de conformidade e boas práticas
Correção e grades de proteção
Avaliação de script DevSecOps

Peça uma demonstração ou experimente
agora gratuitamente
Todos os recursos do Cloud Optix gratuitamente por 30 dias
Sophos.com/cloud-optix.
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