SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO
DE ORQUESTRAÇÃO
AUTOMATIZAÇÃO E FLUXO DE TRABALHO

V I S ÃO G E R A L

Os serviços de distribuição de orquestração da FireEye oferecem os
melhores conhecimentos do setor para a construção de cursos de
ação (CoAs) eficazes e distribuição do FireEye Security Orchestrator.
Nós asseguramos que a sua distribuição seja bem-sucedida, de fácil
manutenção e que proporcione a funcionalidade necessária para
ajudar a sua equipe a administrar eventos entre vários produtos da
FireEye e de terceiros.
Como parte do lançamento, os profissionais da FireEye configuram
e validam a instalação da plataforma de orquestração e examinam
a arquitetura. Também auxiliamos com integrações de terceiros,
desenvolvimento de CoAs e documentação das avaliações de roteiros
cibernéticos relevantes para viabilizar uma experiência otimizada do
cliente com o produto.
Durante o projeto, a equipe de operadores de orquestração da
sua organização aprenderá noções básicas sobre configuração
da orquestração da FireEye, administração, desenvolvimento de
CoAs e infraestrutura de plug-ins de terceiros. Além disso, cada
usuário será apresentado aos sistemas de suporte da FireEye para
assegurar a continuidade de seu sucesso. O engajamento inclui as
seguintes oportunidades:

D E S TAQ U E S
• Distribuição eficiente – Configuração precisa
e de acordo com as melhoras práticas,
distribuída por especialistas da FireEye.
• Integração com terceiros - Assistência
na construção em relação a APIs para
assegurar uma integração efetiva.
• Automação - Avaliação dos roteiros
atuais para melhorar as capacidades da
organização mediante o uso de CoAs.
• Redução de custos - Priorização e análise
dos processos dos roteiros para determinar
quais processos manuais fundamentais
permitem mais reduções de custos.

D I S T R I B U I Ç ÃO E I N T E G R AÇ ÃO

PROJETAR

PLANEJAR

• Visão geral da arquitetura e da administração de orquestração
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• Compreensão do processo de construção de plug-ins personalizados
• Realização de uma avaliação de roteiro cibernético (CPR) que
examine os processos de segurança existentes e os aprimore para
implementação como um CoA
• Integração com tecnologia de terceiros
• Compreensão do processo de implementação e teste de casos de
uso para orquestração
• Compreensão da validação da eficácia de um determinado CoA
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• Introdução à plataforma de orquestração, gerenciamento de casos,
plug-ins e estrutura de trabalho dos CoAs
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A distribuição está disponível em dois níveis, proporcionando
flexibilidade, dependendo da escala e da complexidade da sua
distribuição. Pacotes opcionais também estão disponíveis para
o desenvolvimento de casos de uso de fluxos de trabalho detalhados
e integrações mais complexas na sua infraestrutura de TI.
Lançamento básico
O lançamento básico é adequado para clientes que adquiriram recentemente
o FireEye Security Orchestrator e desejam aproveitar a metodologia da FireEye
na construção e distribuição de um conjunto fundamental de CoAs, efetivamente
viabilizando componentes de orquestração de terceiros para, em última instância,
economizar o tempo dos recursos.

Lançamento avançado
O lançamento avançado é indicado para aqueles que precisam de um conjunto
maior de CoAs implementados durante a distribuição. Com essa opção, você
pode aproveitar a metodologia da FireEye para despender um tempo adicional
definindo casos de uso complexos e integrações de tecnologia.

Por que escolher
FireEye?
Conhecimento. Tecnologia.
Inteligência.
A FireEye oferece uma
combinação de conhecimento,
tecnologia e inteligência
direcionada e relevante que não
tem rival na área de segurança.
Os profissionais de segurança
da FireEye fazem parcerias com
cada cliente para compreender
e resolver seus desafios
de segurança específicos,
oferecendo respostas rápidas
dos maiores especialistas
do ramo.

Saiba mais
LANÇAMENTO
BÁSICO

LANÇAMENTO
AVANÇADO

Arquitetura, configuração e administração de orquestração

Sim

Sim

Definição de caso de uso

Sim

Sim

2

4

Instalação de plug-ins

Sim

Sim

Avaliação de roteiros cibernéticos de CoAs

Sim

Sim

Construções de cursos de ação (CoAs)

Assistência com conexões de plug-ins
Transferência de conhecimentos sobre orquestração
Avaliação de desempenho / métricas

2

4

Equipe de
duas pessoas

Equipe de três
a sete pessoas

Sim

Sim

A FireEye oferece um amplo
portfólio de serviços. Para
conhecer todos os detalhes,
entre em contato por:
services@fireeye.com
+1.855.692.2052

Pacotes de automação aprimorados
Os pacotes de automação aprimorados concentram-se no fornecimento de
um pool de horas que pode ser utilizado para desenvolvimento de plug-ins ou
CoAs adicionais e documentação de cada CoA em sua respectiva CPR. A CPR
é adaptada para examinar o CoA individual específico que será definido para
orquestração e, então, documentar a avaliação do item em questão, juntamente
com a implementação do produto. Opções remotas e no local estão disponíveis.

DATA S H E E T / S E R V I Ç O S D E D I S T R I B U I Ç ÃO D E O R Q U E S T R AÇ ÃO

2

NO LOCAL

REMOTO

Horas

160

80

Definição de caso de uso

Sim

Sim

Construções de CoAs avançados

Sim

Sim

Instalação ou desenvolvimento de plug-ins

Sim

Sim

Avaliação de roteiros cibernéticos de CoAs

Sim

Sim

Assistência com conexões de plug-ins
Oferta no local

Sim

Sim

Até três viagens

Não

Entrega final
Documento de visão geral da solução
Nossos profissionais farão um acompanhamento com um relatório detalhado da
distribuição, configuração e documentação da avaliação de roteiros cibernéticos
dos CoAs associados relacionados à solução e aos produtos instalados.

Para obter mais informações sobre a FireEye, visite:
www.FireEye.com
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