Avalie os riscos
e defina as etapas
para proteger sua
empresa
Até 2025, pelo menos 75% das empresas serão alvo de um
ou mais ataques de ransomware. Isso representa sete vezes
mais incidências desse problema em comparação com 2021.*
Sua empresa está preparada?
Agende sua Cyber Resiliency Assessment

Roteiro da Cyber
Resiliency Assessment

Entender os riscos que você pode estar correndo é a primeira etapa
para desenvolver uma estratégia de resiliência cibernética eficiente
e personalizada. Baseada na Estrutura de Segurança Cibernética do
Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia (NIST) dos Estados
Unidos, a Cyber Resiliency Assessment ajuda as equipes de TI
e segurança a avaliar como é feita a proteção dos dados da empresa,
identificar pontos fortes e vulnerabilidades e criar um roteiro de
recomendações para proteger seus negócios.

Etapa inicial

Cyber Resiliency Assessment é um workshop virtual sem custo, de duas
horas, com arquitetos de soluções de armazenamento e especialistas em
segurança da IBM. A análise e as recomendações são confidenciais, não
favorecem fornecedores específicos e não são invasivas, pois não é preciso
instalar nada ou executar scripts. Trabalharemos com sua equipe para:

Contato por telefone para
personalizar a pauta do workshop
e confirmar os participantes

– Revisar os procedimentos de backup, proteção e restauração de dados
– Identificar proteções contra ataques cibernéticos
– Entender resultados empresariais críticos e relacioná-los a estratégias
personalizadas de resiliência cibernética

Avaliação
1 - 2 semanas

Em duas semanas, você vai receber:

Workshop virtual e discussão,
com duas horas de duração

– Relatório detalhado dos resultados da avaliação
– Roteiro de melhorias recomendadas e considerações
– Apresentação para a equipe de gestão, conectando métodos práticos
para alcançar seus resultados de negócio

Análise de
especialistas

Agende sua Cyber Resiliency Assessment

Relatório final

Relatório final com análise,
roteiro e apresentação para
a equipe de gestão

Implementação
1-12 meses ou
mais, dependendo
do resultado

* Gartner, “Hype Cycle for Storage and Data Protection Technologies,
2021”, Julia Palmer, 22 de julho de 2021.
A Gartner não endossa qualquer fornecedor, produto ou serviço
mencionado em suas pesquisas publicadas e não orienta usuários
de tecnologias a escolher apenas os fornecedores com as melhores
avaliações ou outra designação. As pesquisas publicadas pela Gartner
consistem nas opiniões da organização de pesquisa da Gartner e não
devem ser interpretadas como declarações factuais. A Gartner
não oferece qualquer garantia, expressa ou implícita, no que diz respeito
a esta pesquisa, inclusive garantias de comerciabilidade ou adequação
a uma finalidade específica.

Priorize e implemente
as melhorias sugeridas

Sobre a IBM®
A IBM protege sua organização com uma abordagem Zero Trust que
reúne o que há de melhor em soluções e serviços de segurança.
Com tecnologias, hardware e ecossistemas de ponta, o IBM Storage®
e o IBM Security®, ajudamos os clientes a se proteger contra riscos
e detectar, responder e se recuperar mais rapidamente de ameaças
avançadas à segurança cibernética.
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