As previsões indicam
violações de dados
Os profissionais de segurança atuais enfrentam uma
tremenda tempestade.

Como podem ampliar a proteção com eficiência?
Esqueça o horizonte; agora, o foco está nas
nuvens
Pode ser que alguns de seus recursos já estejam na
nuvem. Enquanto a adoção da nuvem aumenta, você pode
garantir que suas medidas de proteção de dados
acompanharão o ritmo de migração para a nuvem?

81%

Empresas com estratégia
de várias nuvens.1

83%

Organizações que armazenam
alguns ou todos os dados
confidenciais na nuvem.2

Problemas de conformidade e segurança
podem surgir de repente
Conformidade não é o mesmo que segurança, mas exigências
relacionadas a ela se aplicam na nuvem. Os provedores de serviços em
nuvem (CSPs) podem acessar seus dados, o que cria uma nova fronteira
de ameaças relacionadas ao uso de informações privilegiadas.
Mesmo em uma nuvem hospedada, você ainda
é responsável por:

Auditoria e monitoramento
Gerenciamento do acesso
Proteção de dados
Assuma o controle das previsões
Ao mover os dados na nuvem, evite armadilhas comuns
na segurança:

Confiança excessiva Falta de visibilidade Cargas de trabalho
nos controles nativos
sobre os dados
da nuvem mal
de segurança dos CSPs compartilhados
configuradas
entre as cargas de
trabalho da nuvem

2,1 bilhões

de registros expostos devido a servidores em
nuvem mal configurados e incidentes de
backups conectados na rede.3

Certifique-se de que os dados estejam protegidos
Proteja os ativos essenciais da nuvem com uma abordagem
orientada aos dados:

Mantenha a visibilidade das cargas
de trabalho
Reforce as origens de dados —
e os dados
Monitore os usuários
Proteja proativamente
Ouça o podcast de segurança de dados
na nuvem.
Com o IBM Security Guardium, você estará protegido
Mover os dados para a nuvem traz uma
série de desafios. Você pode enfrentá-los
com o IBM® Security Guardium®:

Pública

Privada

Híbrida

Leia para saber como proteger os dados em
todos os lugares
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