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FireEye Helix
Retome o controle de suas operações de segurança

Introdução
A segurança cibernética nunca foi tão desafiadora. Quase todos os dias, novas
ameaças expõem as vulnerabilidades das empresas, forçando-as a comprar mais
produtos e contratar mais profissionais. Essas abordagens reativas levam ao
aumento da complexidade — outra vulnerabilidade da qual os invasores tiram
vantagem. As operações de segurança, sejam grandes ou pequenas, exigem uma
abordagem holística e de base. A FireEye Helix ajuda as empresas a criar essa base.
DESTAQUES
• Detecte ameaças avançadas:
Integre mais de 300 ferramentas
de segurança da FireEye e de
outras empresas e sobreponha
inteligência e analítica
comportamental de ameaças
contextuais para proporcionar
uma percepção incomparável
da situação.
• Minimize o impacto de um
acidente: Acelere a resposta
com orquestração de segurança
e automação do fluxo de
trabalho informado pela
experiência da linha de frente.

A FireEye Helix é uma plataforma de operações de segurança hospedada
em nuvem que permite que as empresas controlem quaisquer incidentes, do
alerta até o reparo. Disponível com qualquer solução FireEye, o FireEye Helix
integra suas ferramentas de segurança e as aprimora com um sistema de
gerenciamento de eventos e incidentes de segurança (Security Information
and Event Management, SIEM) de próxima geração, orquestração e recursos
de inteligência de ameaças para captar o potencial ainda inexplorado dos
investimentos de segurança. Criado por especialistas em segurança e para
especialistas de segurança, ele possibilita que as equipes de segurança realizem
funções primárias de maneira eficiente, como gestão de alerta, busca, análise,
investigações e criação de relatórios.

• Ganhe visibilidade: Seja no local
ou na nuvem, centralize dados e
infraestrutura de segurança com
o SIEM da próxima geração para
garantir total visibilidade das
ameaças e vulnerabilidades.

Figura 1. Interface operacional para conscientização imediata da situação.
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O que faz o
FireEye Helix

Detecte incidentes de
segurança correlacionando
dados de diferentes
ferramentas

Tome decisões eficientes e
bem informadas de acordo
com a inteligência de ameaça
do contexto

Inteligência de ameaças
Detecte, detalhe, explore e
conheça as mais recentes
inteligências de ameaças.

SIEM da próxima geração
Melhore a detecção de
ameaças e de vulnerabilidade
com uma avançada analítica
comportamental de usuários.

Orquestração de segurança
Automatize respostas com
cartilhas pré-concebidas criadas
por médicos de linha de frente.

Painel investigativo
Indexe, arquive e pesquise nos
dados de alertas e eventos de
todas as fontes da infraestrutura,
para dar flexibilidade às
mudanças de etapa e
proporcionar caçadas rápidas.

Gerenciamento de fluxo
de trabalho
Organize, atribua, colabore
e siga as etapas do processo
investigativo por meio de fluxos
de trabalho automatizados e
manuais.

Conformidade de criação
de relatórios
Utilize dashboards e widgets
personalizados para agregar,
apresentar e explorar de modo
visível as informações mais
importantes.

Centralize dados
de segurança e de
infraestrutura

Como adquirir a plataforma
FireEye Helix
O FireEye Helix está disponível
com a compra de quaisquer
soluções baseadas em assinaturas
da FireEye. Ele funciona em todas
as tecnologias da FireEye e integra
sua base instalada de produtos de
segurança que não são da FireEye.
À medida que sua empresa
cresce e muda, as soluções da
FireEye podem ser reconfiguradas,
adicionadas ou atualizadas, sem
interromper as operações da
empresa.

Para saber mais sobre a FireEye, visite: www.FireEye.com
FireEye, Inc.

Sobre a FireEye, Inc.

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

A FireEye é a empresa líder em segurança orientada por
inteligência. Atuando harmoniosamente como extensão expansível
das operações de segurança dos clientes, a FireEye oferece uma
plataforma única que mescla tecnologias de segurança inovadoras,
inteligência de ameaças em nível governamental e a consultoria
mundialmente reconhecida da Mandiant®. Com essa abordagem, a
FireEye elimina a complexidade e o fardo da segurança cibernética
para organizações empenhadas em se preparar, prevenir e
responder a ataques cibernéticos.
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