Ficha técnica

Expertise On Demand
Os especialistas de que você precisa, quando precisa

Enfrente o maior desafio da segurança cibernética

DESTAQUES
• Opções flexíveis de pacote e
consumo – tenha os serviços
de que você precisa, quando
precisa.
• Use a opção “Pergunte a
um analista” para responder
suas dúvidas mais difíceis ou
desafiadoras sobre segurança
cibernética.
• Troque Unidades pré-pagas
pelos serviços de inteligência,
treinamento e consultoria da
Mandiant.
• Solicite investigações sobre
ameaças cibernéticas e alertas
de tecnologia conforme
necessário.
• Saiba quais ameaças valem a
pena ser observadas com a
Análise diária de novidades
e os Informes trimestrais de
ameaças.
• Obtenha a segurança do
Mandiant Incident Response
Retainer (SLA opcional
disponível).

A previsão é de que até 2021 haja cerca de 3,5 milhões de cargos de segurança
cibernética vagos, e as pesquisas sugerem que esse quadro ficará cada vez mais
grave. Uma equipe insuficiente e com baixa capacitação aumenta a carga de
trabalho da equipe, levando ao esgotamento, atritos e ao aumento nos riscos
dos negócios. Com as equipes de segurança dedicando muito mais tempo na
aquisição de conhecimento sobre segurança cibernética, atividades essenciais,
como planejamento estratégico, threat hunting (“caça a ameaças”) e treinamento
de habilidades recebem priorização abaixo do necessário.
Repense sua abordagem para adquirir conhecimento sobre segurança
cibernética. Em vez de usar o orçamento para contratar um único especialista
para uma função, você pode ter acesso ad hoc a um variado conjunto de
competências, habilidades e funções de segurança cibernética.
O Mandiant Expertise On Demand é uma assinatura anual que estende as
competências e capacidades em operações de segurança com acesso flexível a
uma ampla gama de habilidades, conhecimento e experiência em segurança da
Mandiant reconhecidos pelo setor. Este serviço exclusivo pode ajudar na redução
dos riscos dos negócios e de gerenciamento associados com contratação,
treinamento e retenção de talentos em segurança cibernética, fornecendo as
especializações que você precisa, quando precisa.
O que você obtém com o Expertise On Demand
Pergunte a um analista
Como assinante, você pode fazer as perguntas mais desafiadoras sobre
segurança cibernética a especialistas da Mandiant. Nossa equipe responderá com
comentários e análises simples baseados na inteligência e conhecimento coletivos
da Mandiant Solutions.
Serviços de Escopo Fixo
Você pode usar Unidades pré-pagas do Expertise On Demand para reservar
e solicitar uma gama de conhecimento e serviços de investigação, prontidão,
treinamento, avaliação de ameaças, tecnologia e inteligência de segurança
cibernética.
Investigações

Prontidão de
segurança
cibernética

Treinamento
de segurança
cibernética

Avaliações
de ameaças
digitais

Implantação e
integração da
Mandiant

Treinamento
de produto da
Mandiant

Inclusões adicionais
• Mandiant Daily News Analysis
• Informes trimestrais de ameaças
• Mandiant Incident Response Retainer (SLA opcional disponível)

Inteligência
total e
personalizada
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Como funciona
O Mandiant Expertise On Demand pode ser adquirido sozinho ou combinado
com outra solução da Mandiant ou com tecnologia da FireEye para agilizar o seu
sucesso com a solução. O Expertise On Demand também pode ser combinado
com eficácia com tecnologias e serviços de terceiros.
Com base nas necessidades e prioridades específicas da sua empresa, você pode
planejar seus serviços para apoiar uma iniciativa específica, reservar serviços e
investigações para garantir uma necessidade futura ou pode fazer as duas coisas.
Quando planejado (ou necessário), contate nossos especialistas pelo Portal do
cliente do Expertise On Demand (captura de tela abaixo), por e-mail ou pelo
recurso de chat do FireEye Helix.
Você pode ajustar seus serviços e mudanças na operação de segurança;
assinantes podem adquirir serviços adicionais a qualquer momento.

PRINCIPAIS CASOS DE USO
• Investigação: Ganhe percepções
mais profundas de ameaças e
alertas, e melhor compreensão
das opções e dos riscos.
• Inteligência: Acompanhe
o cenário de ameaças e
priorize a resposta. Aumente a
compreensão com relatórios de
inteligência, desenvolvimento
de recurso e Avaliações de
ameaças digitais.
• Resposta a incidentes: Tenha
a segurança flexível de ter
a Mandiant à disposição em
caso de uma brecha. Prepare
e desenvolva a estratégia e
prontidão da sua resposta com
exercícios de simulação, “red
team” e testes de penetração.
• Treinamento: Aprimore as
habilidades da sua equipe
com treinamento de produto e
segurança cibernética guiado
por um profissional.

Enfrente seus desafios de equipe impeditivos
Os especialistas da Mandiant são exclusivamente qualificados para servir
parceiros confiáveis para ajudá-lo a entender, priorizar e gerenciar os riscos de
segurança cibernética.

• Eficácia de tecnologia da
FireEye: Aumente a eficácia
e a eficiência de qualquer
tecnologia de segurança da
FireEye com treinamento
de produto e serviços de
implantação.

Nossa oferta Expertise On Demand:
• Combina um extenso portfólio de serviços e de inteligência de ameaças com
abrangência e profundidade incomparáveis de experiência e habilidades em
segurança cibernética.
• Pode ser combinado com eficácia com toda e qualquer tecnologia e serviços
para complementar e acelerar suas operações e fluxos de trabalho de
segurança cibernética existentes.

• Oferece um modelo flexível de consumo que aumenta e diminui de acordo
com a mudança nas condições do negócio.

Para obter mais informações sobre como o Mandiant Expertise On Demand pode
ajudar você a ter acesso a conhecimento de segurança cibernética flexível para sua
empresa, visite: www.FireEye.com/expertise
FireEye, Inc.

Sobre as soluções Mandiant

601 McCarthy Blvd. Milpitas, CA 95035, EUA
408.321.6300/877.FIREEYE (347.3393)
info@FireEye.com

As soluções Mandiant reúnem a inteligência de
ameaças líder no mundo e conhecimento de
linha de frente especializado com validação de
segurança contínua para capacitar as empresas
com ferramentas que aumentam a eficácia da
segurança e reduzem riscos de negócios.
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