Os clientes concordam:

o Guardium pode ajudar a melhorar a proteção de dados

Mais do que nunca dados são criados, alterados e compartilhados,
foi tão difícil proteger esses dados.

Barreiras
para
a proteção
de dados

quintilhões de bytes

das equipes de segurança

das organizações

de dados são criados
diariamente¹

concentram-se na resposta rápida
a incidentes de segurança,
porque a prevenção é muito difícil²

relatam que estão sendo
afetadas negativamente por uma
insuficiência de qualificação
em segurança cibernética³

A proteção de dados contra ataques pode ser cara e complicada quando você não tem:
Segurança escalável

Equipe de segurança qualificada

Medidas de segurança
que são dimensionadas
com o aumento das ameaças

Uma equipe de segurança de dados que possa
detectar, avaliar e corrigir rapidamente
as violações

Proteja seus negócios protegendo seus dados

Determinadas funções específicas sempre formaram a base da segurança de dados:
Localizar
dados

Definir
políticas
de controle

Monitorar o risco
de compliance
em segurança

Executar
correções

Mas, conforme a adoção de ambientes híbridos de multinuvem se difunde cada vez mais,
o desenvolvimento dessa base pode ficar mais complicado. Uma estratégia de segurança
de dados efetiva pode ajudar a balancear as necessidades da organização para gerenciar:
Diferenças de compliance
entre regiões
O aumento da complexidade
do ambiente de dados moderno
Defesa contra ameaças internas
e externas

Em outras palavras
Você precisa de uma solução
escalável que possa ajudar
a descobrir e classificar dados,
determinar as vulnerabilidades
e proteger suas informações
confidenciais.⁴

Para os entrevistados na pesquisa de opinião,
o IBM Security Guardium agregou valor
em três meses ou menos.⁵
De acordo com uma pesquisa de opinião recente com 183 clientes atuais
do IBM Security Guardium, realizada pelo Ponemon Institute e patrocinada pela IBM:

dos entrevistados reconheceram
o valor agregado em menos
de um mês após
a implementação do Guardium⁵

dos entrevistados
reconheceram o valor
agregado em um a três meses
após a implementação⁵

de melhoria

de aumento

de melhoria

de redução anual

na capacidade de detectar
ameaças com precisão⁵

na precisão da classificação
de dados⁵

na capacidade de detectar
vulnerabilidades e erros
de configuração
em origens de dados⁵

do tempo gasto na identificação
e na correção de problemas
de segurança de dados⁵

Descubra como sua organização pode se beneficiar
com o valor agregado pelo IBM Security Guardium.
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