CLOUDVISORY:
VISIBILIDADE, CONFORMIDADE
E GOVERNANÇA PARA
AMBIENTES MULTI-NUVEM
Para muitas organizações, gerenciar ambientes complexos multi-nuvem não é uma
escolha: é inevitável. O compromisso com a segurança na nuvem é maior, mas não
está acompanhando o uso crescente das plataformas na nuvem.
O FireEye Cloudvisory fornece uma solução completa de segurança na nuvem por
meio de controles e integrações nativas para visibilidade, conformidade e governança
contínuas a fim de simplificar as iniciativas de segurança. Cloudvisory corrige vários
problemas revelados pelas atuais tendências da segurança na nuvem.

35%* das organizações acreditam que o provedor
de nuvem deve ser responsável pela proteção de
informações confidenciais ou sensíveis
Os provedores de nuvem de fato têm muita segurança interna, mas não é suficientemente
robusta. Os clientes são responsáveis pela proteção de seus próprios dados na nuvem. Ao
contrário dos provedores de nuvem, o Cloudvisory revela descobertas fundamentais, agregando
dados de ambientes multi-nuvem e destacando informações que as equipes de segurança
precisam para agir.

70%* das equipes de segurança dizem que é mais
complexo gerenciar os regulamentos de proteção de
dados e privacidade em um ambiente na nuvem do que
em redes locais, dentro de sua organização
O Cloudvisory é a única solução abrangente para governança nativa da nuvem, multi-nuvem,
aplicando as melhores práticas com base em padrões de segurança e estruturas como CIS,
GDPR, HIPAA, NIST, PCI e OpenStack Security Checklist, tornando mais fácil para uma equipe
centralizada definir claramente suas responsabilidades.

56%* das organizações dizem que o uso de recursos na
nuvem aumenta o risco de conformidade
O Cloudvisory oferece garantia de conformidade contínua para ambientes com várias
contas, várias nuvens e vários sistemas operacionais, detectando automaticamente riscos via
verificações configuráveis em relação a ativos, controles e eventos conhecidos. A conformidade
do Cloudvisory fornece mais de 1.300 verificações de conformidade personalizáveis integradas e
outras mais podem ser adicionadas.

Apenas 50%* das organizações têm responsabilidades
definidas para proteger informações sensíveis na nuvem,
embora 48%* de todos os dados empresariais sejam
armazenados na nuvem
O Cloudvisory usa vários modelos para analisar automaticamente todas as configurações de
rede e recomendar atividades específicas para aprimorá-las. As equipes podem automatizar
testes de mudanças usando a telemetria de segurança do Cloudvisory até que estejam
confiantes de que as alterações realmente reduzem o risco.

Uma empresa média usa 29* aplicativos na nuvem, que
aumenta as complexidades de segurança
O Cloudvisory oferece suporte abrangente a fornecedores de nuvem e sistema operacional (OS),
incluindo Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure e Google Cloud Platform (GCP).
O Cloudvisory pode ser instalado rapidamente e integrado às ferramentas de segurança
existentes para que todas as equipes tenham uma visão clara das atividades em seus ambientes
com várias nuvens.

55%* das organizações nos EUA estão confiantes que
têm visibilidade do usode aplicativos de computação na
nuvem, plataformas ou serviços de infraestrutura
O painel do Cloudvisory proporciona visibilidade abrangente da segurança de todas as
infraestruturas conectadas. A descoberta contínua de ativos é totalmente automatizada, e
o Cloudvisory mantém um estoque completo de todos os ativos do escopo em tempo real
em várias contas, dentro de cada provedor de serviços, mapeando cada carga de trabalho
(workload) para riscos descobertos.

FIREEYE CLOUDVISORY
Gerenciar ambientes complexos, multi-nuvem, é uma realidade para a maioria das
empresas. Consolidar esses ambientes em uma solução centralizada para monitoramento e
gerenciamento facilita um controle melhor sobre as questões de governança, conformidade
e visibilidade que elas enfrentam no momento.
O FireEye Cloudvisory é um centro de controle para gerenciamento de segurança na nuvem
que oferece visibilidade, conformidade e governança a qualquer ambiente na nuvem.
Microsserviços nativos na nuvem como descoberta de ativos e varredura de conformidade
possibilitam a automação abrangente de detecção de ameaças e resposta para ambientes
complexos multi-nuvem.
O Cloudvisory é a única solução de segurança que fornece não apenas a melhor cobertura
para todos os seus ambientes com várias nuvens e vários sistemas operacionais, mas
também um retorno do investimento imediato com preparação para o futuro para promover
melhorias contínuas na eficiência e na segurança.

Saiba mais sobre o Cloudvisory em www.FireEye.com/cloudvisory
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