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Conhecer seus dados é o primeiro passo na parte de 
segurança. Identifique, localize e classifique dados para 
focar seu dinheiro nos arquivos e pastas mais 
importantes.

CONHEÇA SEUS DADOS1

DETECTE RISCOS DE SEGURANÇA DE
ARQUIVOS OCULTOS 
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Descubra e retifique problemas de permissão, 
excesso de privilégios e outras vulnerabilidade em 
seus dados sensíveis. 

Forneça proteção apropriada para usar esses 
arquivos sensíveis para prevenir que eles sejam 
expostos a ameaças maliciosas ou hackers. Use 
uma ferramenta de avaliação de risco de dados para 
checar que os dados sensíveis estão guardados em 
um local seguro. 

Antecipe e planeje para ameaças como ransonware, phishing e 
até mesmo ataques internos. Uma ferramenta de prevenção de 
vazamento de dados pode ajudar a proteger seus dados de 
ataques súbitos ou falhas.

Para proteger seus dados organizacionais, você precisa 
bloquear atividades maliciosas em todas as frentes. Revise 
periodicamente e refine sua estratégia, melhorando sua 
postura de segurança de dados. Meça e invista nas 
ferramentas corretas para manter seus dados seguros. 

O DataSecurity Plus é uma plataforma unificada que oferece visibilidade e segurança em 
seu ambiente de dados. Monitore e assegure seus dados e atividade de usuários finais para 

proteger seus arquivos de ataques maliciosos.

COMO O DATASECURITY PLUS PODE AJUDAR
A PROTEGER SEUS DADOS
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PREPARE-SE PARA ATAQUES CIBERNÉTICOS4

O QUE É SEGURANÇA DE DADOS?
A segurança de dados é um processo contínuo que assegura que seus dados estão 
protegidos contra ameaças cibernéticas em todos os estados - em uso, em descanço ou 
em movimento. Saiba o básico da segurança e reforçe suas estratégias para proteger os 
dados da sua organização de forma ainda melhor.

Organizações de saúde foram
alvos de ataques de
ransomware em 2018!

66%

4.1 BILHÕES
Número de gravação de dados 

comprometidos na primeira 
metade do ano de 2019

OS 3 PILARES DE GERENCIAMENTO
DE DADOS

Auditoria de arquivos de sistemas

Monitore atividade de usuários

Rastreie e controle endpoints

Você está rastreando seus dados? Sabe quais usuários 
tem acesso aos dados que você possui? Se você 
respondeu não, então é hora de uma mudança.

Rastreio, controle e resposta de ações não autorizadas 
com seu sistema de arquivos. Seja em bloqueio constante 
de arquivos suspeitos ou atividades de usuários para 
detectar ameaças em potencial prontamente. 

GERENCIE SEU AMBIENTE DE DADOS2

https://www.manageengine.com/br/data-security/

Baixe agora

TIPOS DE DADOS

Se dados de clientes como PII/ePHI, 
dados financeiros ou informação de 
marketing caírem em mãos erradas, isso 
pode destruir a empresa ou a privacidade 
de seus clientes. 

DADOS CRÍTICOS

Arquivos organizacionais ou pastas que 
estão guardadas de forma não sistemática 
em sistemas de arquivos aleatórios - não 
classificados de acordo com as 
implicações de segurança que eles podem 
estar sujeitos. 

DADOS NÃO ESTRUTURADOS

Arquivos duplicados, 
vencidos, não 
corporativos e outros 
tipos que ocupam um 
grande espaço no disco e 
geralmente adicionam no 
custo de armazenamento 
de dados.

Dados Redundantes,
Obsoletos ou Triviais
(ROT)

!

Utilize um software de descoberta de dados para localizar dados em todas essas categorias

C O M  E S S E S

$3.92 MILHÕES
Custo médio global por vazamento

de dado

534.465
Número de arquivos contendo

dados sensíveis

Faça decisões informadas sobre segurança de arquivos usando um software de auditoria

de servidor de arquivos

Identifique arquivos com vulnerabilidades de segurança, analisando as permissões de arquivos

Localize e classifique dados sensíveis (PII/ePHI/PCI) para assegurar a privacidade de

dados da sua clientela

Bloqueie uso não autorizado de dispositivos USB, previna-se contra perda de

dados e portas periferais. 

Garanta conformidade para LGPD, GDPR, HIPAA, SOX e outras leis de privacidade verificando

os requerimentos de classificação dos dados.

Explore as funções do DataSecurity Plus usando um teste gratuito

de 30 dias. Fale conosco em support@datasecurityplus.com

https://www.manageengine.com/br/data-security/download.html

