resumo da solução

Gestão Além do Endpoint
Defesa Cibernética e Colaboração de Resposta
com o Hive-IQ

Com ameaças contínuas de ransomware direcionadas a agências estaduais e locais
para registros do governo federal, os ataques cibernéticos representam uma séria
ameaça às nossas comunidades e à segurança nacional.

DESTAQUES
• Posicionamento Reforçado
da Segurança
A integração de conformidade
perfeita reúne toda a equipe,
dificultando para os criminosos.
• Tomada de Decisão Mais Rápida
A segurança cibernética exige
que as decisões sejam tomadas
na velocidade da necessidade,
reduzindo falhas em sua
empresa segura.
• Suporte à Análise Inteligente
Mecanismo de execução virtual
de múltiplos vetores para análise
de binários potencialmente
maliciosos encontrados durante
missões vitais.
• Integrações de Ferramentas
de Endpoint
Integre além de endpoints
onerosos e crie a imagem da
consciência situacional de uma
empresa mais segura.
• Colaboração em Equipe
Gestão do conhecimento,
consciência situacional da
missão completa e colaboração
mais inteligente fazem sentido.

Equipes cibernéticas compostas por pessoal de unidades da Guarda Nacional,
centros de fusão, aplicação da lei, departamentos e agências estaduais e
infraestrutura crítica desempenham um papel cada vez mais significativo na
proteção de redes e dados de cidadãos contra ataques cibernéticos.
Visão Geral
O Hive-IQ, da TeamWorx Security, desenvolvido pela FireEye, conecta analistas
de ameaças a todas as equipes técnicas e não técnicas durante toda a iniciativa
de resposta, simplifica tarefas complexas ao transformar tarefas repetitivas em
processos repetíveis automatizados e mantém os responsáveis pela tomada de
decisão e toda a organização informados e alinhados.
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Essa solução inclui capacidades de deep learning que podem
ser facilmente integradas com a Mandiant Threat Intelligence
para fornecer conhecimentos aprimorados que permitem
missões com conjuntos de dados grandes e díspares, ao
mesmo tempo em que adiciona contexto, compreensão e
suporte a decisões até mesmo para equipes operacionais e
analíticas nem um pouco técnicas.
Como o Hive-IQ se diferencia
Ao contrário das plataformas de análise de ameaças
tradicionais e outras ferramentas de TI para finalidades
gerais, o Hive-IQ é totalmente configurável e criado
especificamente para missões empresariais globais. Análises
avançadas ajudam a criar eficiências por meio da automação,
visualização intuitiva e gestão geral de ameaças. Dados
abrangentes, painéis personalizáveis e recursos avançados
de geração de relatórios asseguram que a liderança sênior
possa acessar as principais informações quando necessário.
O que separa o Hive-IQ das outras plataformas é o nosso
foco no ecossistema de tomada de decisões que pode ser
diretamente integrado no combate aos criminosos. Nossa
plataforma perfeitamente integrada mantém toda a equipe,
as ferramentas e a empresa trabalhando juntas.
A vantagem da TeamWorx Security:
• Comprovada por pesquisa e desenvolvimento nacional
• Desempenho passado nos sistemas empresarial, de

treinamento, saúde, inteligência e cibernético

Treinamento de análise de ameaças
O treinamento realista inclui um ambiente totalmente
integrado personalizado para as necessidades da sua
organização. Nosso trabalho com o Departamento de Defesa
e a missão cibernética da Guarda Nacional é atualizado
continuamente com informações do Exército dos EUA e as
práticas recomendadas da comunidade de inteligência. O
treinamento é oferecido comercialmente e para o governo
federal virtualmente, onsite e em locais públicos.
• O Curso de Análise Integrada de Ameaças (ITAC) prepara

o analista de inteligência em várias disciplinas, conforme
definido pelo Departamento de Defesa e pelo setor
privado, para entender, operar e contribuir com sucesso
nas missões de suporte, ataque e defesa cibernéticas.
• Aulas práticas, altamente estruturadas, durante cinco

dias, preparam o analista para demandas de missões
como fornecer informações essenciais ao responsável
pela tomada de decisões. Anteriormente introduzido nos
exercícios Cyber Shield, Cyber Guard e Cyber Flag.
• O pacote completo de treinamento de inteligência de

ameaças cibernéticas e segurança cibernética disponível
na mundialmente renomada Mandiant Solutions pode ser
encontrado no catálogo de Cursos da FireEye.
Para mais informações sobre treinamento, consulte:
• https://www.teamworxsecurity.com/training
• https://www.fireeye.com/services/training.html

• Currículo de sucesso que ajuda clientes civis, federais, de

defesa e a comunidade de inteligência
• Pequena empresa de propriedade de veterano

incapacitado em serviço (SDVOSB) e com certificação
SBA 8(a)
• HHS IDIQ: Automação inteligente e inteligência artificial

“O Hive-IQ é uma ótima ferramenta para colaboração e parece emergir como o
produto de preferência do setor”. — General de brigada, Força Aérea dos EUA

Solicitar demonstração
Para solicitar uma demonstração ou mais informações sobre o Hive-IQ
envie um e-mail para defendingelections@fireye.com
ou visite https://engage.fireeye.com/electionsecurity/home?token=a0e5ba83a6
FireEye, Inc.
601 McCarthy Blvd. Milpitas, CA 95035 EUA
+1.408.321.6300/877.FIREEYE (347.3393)
info@FireEye.com
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Sobre a FireEye, Inc.
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 reagir a ataques cibernéticos.

