IBM QRadar on Cloud
Detecte ameaças rapidamente
e cumpra com os regulamentos
com uma solução SaaS flexível
e altamente escalável

Introdução

À medida que as ameaças aumentam, as organizações não
podem mais depender de controles de compliance limitados.
Em vez disso, é necessário ter uma visão abrangente das
ameaças e dos riscos em seus ambientes, de modo que seja
possível proteger melhor os dados sensíveis e ativos contra
invasores sofisticados. E as empresas precisam alcançar isso
apesar da escassez de talentos em segurança cibernética.
Soluções de inteligência em segurança líderes de mercado
podem ajudar as organizações a obter uma visão completa da
segurança em ambientes on-premises e na nuvem, sem precisar
de meses de serviços profissionais ou de grandes investimentos
em customização. Quando essas soluções são oferecidas na
nuvem, proporcionam configuração e ajuste de escala mais
rápidos, acesso a recursos dedicados de DevOps, um custo
reduzido de propriedade e resiliência e redundância integradas.
O IBM® QRadar® on Cloud é uma solução de Security
Information and Event Management (SIEM) altamente escalável
que consolida dados de log, de eventos e de fluxo de milhares
de dispositivos distribuídos entre redes on-premises e na
nuvem, executando a correlação e a análise imediatas para
distinguir ameaças reais de falsos positivos. O QRadar on Cloud
ajuda equipes de segurança a detectar e priorizar ameaças de
maneira precisa e fornece insights inteligentes que permitem
que as equipes respondam rapidamente para reduzir o impacto
dos incidentes.
Este documento apresenta as vantagens de usar uma solução
de inteligência em segurança pronta para a empresa, oferecida
no IBM® Cloud™, com recursos opcionais de monitoramento de
ameaças fornecidos pelo IBM Services ou por um Managed
Security Service Provider (MSSP). Você verá como o IBM QRadar
on Cloud, uma oferta de Segurança como Serviço (SaaS),
permite que organizações podem se prevenir contra as ameaças
mais recentes por meio de uma tecnologia líder de mercado,
combinada com o conhecimento confiável da IBM, resultando
em maior flexibilidade, custo reduzido e em paz de espírito.

A inteligência em segurança é fundamental
nos ambientes de nuvem híbrida atuais
Para permanecer à frente dos invasores, as equipes
de segurança precisam de insights acionáveis para as ameaças
mais críticas que ocorrem em seus ambientes.

As ferramentas corretas de inteligência e análise
de segurança podem ajudar a:
– Reduzir um grande número de eventos de segurança
a um pequeno número de violações acionáveis
–– Diminuir falsos positivos
–– Informar as equipes de segurança sobre o que foi explorado
e qual atividade maliciosa ocorreu como resultado,
tal como perda de dados, roubo ou fraude
– Fornecer detecção de ameaça mais rápida e acelerar
a resposta a incidentes
As soluções de inteligência de segurança usam recursos
analíticos de segurança avançada e automação para oferecer
insights mais detalhados sobre as ameaças. Essas soluções
foram projetadas para coletar, normalizar, correlacionar e
fragmentar grandes volumes de dados, como tráfego de rede,
logs, comportamento do usuário, configurações do sistema,
relatórios de vulnerabilidade e outros, em alertas acionáveis
priorizados que notificam as equipes de segurança sobre
ameaças conhecidas e desconhecidas.
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As atividades de sistema e de rede a partir de ambientes
on-premises e de nuvem podem ser coletadas e analisadas
usando uma abordagem coerente e integrada.
Com a expectativa de que a TI on-premises e a TI em nuvem
devem coexistir, é importante implementar uma solução de
inteligência em segurança que seja flexível o suficiente para se
ajustar a um ambiente combinado de nuvem e on-premises e
manipular origens de dados em uma ampla variedade de
infraestruturas.

A IBM oferece inteligência e análise de segurança
avançada, hospedadas na nuvem
A realidade é que as organizações de TI atuais
devem trabalhar com orçamentos cada vez mais limitados.
Em vez de implementar outra solução pontual, é necessário
ter uma plataforma integrada que possa oferecer inteligência
de segurança avançada com rápido retorno financeiro,
enquanto também fornece a escalabilidade e a funcionalidade
necessárias para cumprir novos requisitos de maneira rápida
e fácil.
Visibilidade integrada e completa
O IBM QRadar on Cloud fornece uma maneira rápida, fácil
e econômica de atender às mudanças de demandas para a
inteligência e a análise de segurança. A solução oferece
recursos do SIEM prontos para o mercado como uma solução
SaaS, eliminando a necessidade de gerenciamento
de infraestrutura.
Com o IBM QRadar on Cloud, os clientes podem passar até
100% de seu tempo disponível monitorando eventos de
segurança em seus ambientes, investigando possíveis
incidentes e criando uma base de conhecimento sobre
atividades normais versus suspeitas. O QRadar on Cloud foi
criado para ser resiliente, a fim de ajudar a proteger sua
organização contra falhas de hardware. Ele também se
beneficia do feed de dados do IBM X-Force® Threat Intelligence
para fornecer os insights mais recentes para ameaças e ataques
recém-descobertos.

Os principais recursos da oferta IBM QRadar on Cloud
incluem:
– Uma única arquitetura para analisar dados de evento, log,
fluxo, vulnerabilidade, usuário e ativo
– Detecção de anomalias de correlação e comportamentais
praticamente em tempo real para identificar ameaças
de alto risco
– Detecção de incidente de alta prioridade entre bilhões
de pontos de dados
– Insights e visibilidade para atividades de rede,
de aplicações e do usuário
– Compliance regulatório simplificado com recursos
de coleção, correlação e relatório simples de instalar
O QRadar on Cloud oferece os principais recursos
de SIEM do IBM QRadar configurados com as especificações
do cliente e implementados dentro de um ambiente dedicado
de nuvem privada. A solução é hospedada pela IBM
dentro de data centers IBM Cloud seguros,
com resiliência integrada e infraestrutura de suporte a failover.

Como funciona
O QRadar on Cloud é um componente do IBM QRadar Security
Intelligence Platform, que oferece recursos integrados para
gerenciamento de log, SIEM, gerenciamento de risco e
vulnerabilidade, análise comportamental do usuário e inspeção
de pacotes de rede. As equipes de segurança podem acessar os
recursos de SIEM do QRadar a partir de um navegador da web,
da mesma forma que fariam se a infraestrutura estivesse
implementada on-premises. Mas, especialistas da IBM fazem o
gerenciamento de infraestrutura, manutenção contínua,
recuperação de desastre e de suporte técnico.
Os clientes podem iniciar com o gerenciamento de log e o
relatório de compliance básicos e incluir mais recursos e
serviços ao longo do tempo, à medida que suas equipes
crescerem. Não é possível incluir gerenciamento de
vulnerabilidade, análise comportamental do usuário (UBA) ou
inspeção de pacotes de rede a partir das soluções mais simples
dos concorrentes, o que pode resultar em investimentos em
tecnologias desatualizadas que podem falhar quando um
ataque cibernético real ocorrer.
Opcionalmente, o IBM Global Security Services ou um dos
parceiros de MSSP do IBM Security pode oferecer uma ampla
variedade de serviços de monitoramento de ameaças
complementares para cobrir casos de uso essenciais ou
avançados, ou podem auxiliar separadamente com serviços de
resposta à emergência para ajudar a corrigir violações de rede
confirmadas.

O QRadar on Cloud foi projetado para:
– Colete e correlacione mais de 400.000 eventos
por segundo de origens on-premises e baseadas
em nuvem para detectar padrões comportamentais
maliciosos e permitir uma resposta mais rápida
a ameaças críticas

Modelo de implementação do IBM QRadar on Cloud

Exchange

Indicador de ameaça

App Exchange

Extensões, complementos

Dispositivos de segurança
Servidores e recursos de nuvem
Atividade de rede e virtual,
Atividade de dados
Atividade da aplicação
Vulnerabilidades e ameaças
Usuários e identidades
– Para ser a principal oferta baseada em nuvem da solução
de Inteligência em Segurança
– Coletar dados de recursos on-premises e em nuvem
– Aproveitar a inteligência de ameaças em tempo real do X-Force
– Incluir acesso a recursos de valor agregado do App Exchange

Página 3

– Aumente e diminua a escala para atender às necessidades
de negócios que mudam dinamicamente
– Ajude a assegurar a resiliência e a disponibilidade
corporativas com uma equipe de especialistas que monitora
o funcionamento do servidor, instala correções críticas
e faz upgrade do software
– Mantenha-se alinhado com o modelo de orçamento
de despesas operacionais de uma organização, apresentando
opções de faturamento mensal e pagamento flexível,
ao invés do orçamento tradicional baseado em grandes custos
de capital inicial
– Resolva a falta de profissionais qualificados reduzindo o
tempo de implementação e os custos adicionais associados
ao gerenciamento de dispositivo
– Inclua inteligência de ameaças abrangente a partir
da pesquisa e do desenvolvimento do IBM X-Force,
uma das equipes de pesquisa de segurança comercial
mais respeitadas

Inicie sua jornada para uma solução de SIEM
hospedada na nuvem

O QRadar on Cloud proporciona às organizações acesso rápido
à tecnologia SIEM líder de mercado, a flexibilidade para atender
às mudanças nas necessidades e a confiança de uma equipe de
serviço mundial. Além disso, a oferta IBM permite que as
organizações utilizem uma abordagem em fases para serviços
de segurança hospedados em nuvem. As organizações podem
começar terceirizando a infraestrutura central do SIEM e,
opcionalmente, incluir serviços ou migrar para um contrato de
serviços gerenciados ainda mais abrangente ao longo do tempo.

Flexibilidade
O QRadar on Cloud foi projetado para suportar uma ampla
variedade de casos de uso de segurança. As organizações
não precisam se preocupar com grandes custos de capital
inicial, com a implementação e o gerenciamento onerosos
de infraestrutura ou com despesas de manutenção de TI.
Elas podem apenas planejar as despesas operacionais
por meio do faturamento periódico.
Ao mesmo tempo, o QRadar on Cloud permite
que as organizações customizem o serviço para ajustar
às suas necessidades específicas. Para que os clientes
comecem a usar rapidamente, a solução oferece mais
de 450 integrações com produtos comerciais simples
de instalar, bem como um Editor de Módulo de Segurança
de Dispositivo (DSM) customizado para coletar e analisar
facilmente as origens de log customizadas.
Assim que a solução é implementada, os clientes podem usar
mais de 150 aplicativos e pacotes de conteúdo pré-construídos
do IBM Security App Exchange para incluir novas integrações,
regras, análises, procuras, painéis e relatórios. APIs abertas e
um SDK permitem que clientes e parceiros, opcionalmente,
desenvolvam seus próprios aplicativos para abordar casos de
uso customizados e estender o valor de soluções existentes.
Com o QRadar on Cloud, as organizações têm a flexibilidade de
se adaptar aos seus próprios requisitos, com a garantia de que a
infraestrutura subjacente seja configurada de acordo com as
melhores práticas de segurança.

Confiança
Em vez de lidar com o alto custo de capital e com a
complexidade de uma infraestrutura on-premises, as empresas
que utilizam o QRadar on Cloud têm a ajuda de especialistas da
IBM por um custo previsível que se alinha aos seus orçamentos
de operações.

A solução é usada hoje e tem a confiança de organizações
líderes no mundo inteiro, inclusive:

– Uma empresa de energia líder que reduziu dois bilhões de
logs e eventos por dia para 25 violações de alta prioridade
– Um provedor de informações financeiras que rastreou 250
baselines de atividades e economizou de 50 a 80 por cento
em equipe
– Um banco global que identificou e bloqueou mais de 650
incidentes suspeitos nos primeiros seis meses de operações
de segurança

Conclusão

O IBM QRadar permite que as equipes de segurança coletem,
correlacionem e analisem informações de silos de dados,
inclusive a nuvem, para detectar e priorizar ameaças
automaticamente. E agora, o QRadar on Cloud oferece às
organizações uma maneira de acessar recursos do QRadar sem
precisar gerenciar as infraestruturas sozinhos.
O QRadar on Cloud fornece às organizações um ponto de partida
para inteligência de segurança na nuvem, mas esse é um ponto
de partida oferecido a partir de um fornecedor confiável, que
proporciona tecnologia SIEM líder de mercado, com o apoio de
serviços e suporte especializados. No decorrer do tempo, as
organizações podem, opcionalmente, continuar a migração para
uma solução totalmente terceirizada. Com total visibilidade da
infraestrutura em nuvem e on-premises, o QRadar on Cloud
pode ajudar as organizações a permanecer um passo à frente
das ameaças mais recentes.

Para obter mais informações

Para saber mais sobre o IBM QRadar Security Intelligence
Platform, entre em contato com o especialistada IBM ou visite:
ibm.com/qradar

Sobre as soluções IBM Security

O IBM Security oferece um dos portfólios mais avançados e
integrados de produtos e serviços de segurança corporativa. O
portfólio, com suporte de pesquisa e desenvolvimento X-Force
mundialmente conhecidos, fornece inteligência de segurança
para ajudar as organizações a proteger holisticamente suas
pessoas, infraestruturas, dados e aplicações, oferecendo
soluções para gerenciamento de identidade e acesso, segurança
de banco de dados, desenvolvimento de aplicações,
gerenciamento de riscos, gerenciamento de terminal, segurança
de rede e mais. Essas soluções permitem que as organizações
gerenciem os riscos de maneira eficiente, além de implementar
a segurança integrada para arquiteturas de negócios, móveis,
em nuvem, de mídia social, entre outras. A IBM opera uma das
organizações de pesquisa, desenvolvimento e entrega de
segurança mais amplas do mundo, monitorando mais de 60
bilhões de eventos de segurança por dia em mais de 130 países,
e detém mais de 3.700 patentes de segurança.
Além disso, o IBM Global Financing oferece inúmeras opções de
pagamento para ajudá-lo a adquirir a tecnologia necessária para
expandir seus negócios. Oferecemos gerenciamento completo
do ciclo de vida de produtos e serviços de TI, desde a aquisição
até a distribuição. Para obter mais informações, visite:
ibm.com/ inancing
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