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Serviço de Gestão de
Equipamentos de Segurança

Especial istas da S21sec 24×7

Porque são necessár ios os serviços de gestão
de equipamentos de segurança?

WIDE-RANGING 
SECURITY 

ecossistema local do 
cliente e arquiteturas 

Web.

QUALIFICAÇÃO 

pessoal para operar e 
gerir as tecnologias 

existentes.

TECNOLOGIAS 
EMERGENTES 

em ataque e defesa 
(machine learning,

IA, automação,
orquestração, etc.).

FABRICANTES DE 
SEGURANÇA 

que cobrem
cada vez mais 

soluções.

ROADMAP DE 
SEGURANÇA 

com uma
estratégia de curto, 

médio e longo prazo, 
cobrindo todas as 
necessidades de 

segurança
identificadas.

Modelo de serviço da S21sec

- Modelo SOC / CERT fundamentado 
em mais de 16 anos de experiência 
em cibersegurança.

- Revisão diária do status de
segurança da plataforma por pessoal 
qualificado.

- Relatórios diários de saúde e
segurança.

- Contato direto com os fabricantes 
para suporte ao ambiente.

- Mais de 100 profissionais
certificados em várias tecnologias.

- O nosso SOC / CERT possui 
engenheiros com formação e 
experiência em incidentes de 
segurança.

- Gestão aprovada pela
Universidade Carnegie Mellon e 
certificada na ISO 27001.

- Relatório trimestral de status da 
plataforma e novas sugestões e 
desenvolvimentos sobre o
ambiente.

- Serviço certificado ISO 20000.

- Complementado com presença 
in situ.

- Serviço de suporte nível 3 em 
várias tecnologias.

- Referências e competências em 
clientes de todos os tipos (bancos, 
indústria, administração pública, 
transporte, etc.).



Objetivos e cobertura

Ganhos  benefícios

Planear e gerir atualizações, 
patches e upgrades.

Identificação proativa de 
riscos de segurança.

Gerir o suporte com fabrican-
tes.

Backup e armazenamento de 
configurações,

Diagnóstico e resolução de 
incidentes de segurança dos 
equipamentos.

Monitorização da disponibili-
dade dos dispositivos ou 
serviços.

Gestão de regras, para garan-
tir o nível de segurança dos 
serviços e aplicações.

Verificação periódica e 
manual do estado dos 
elementos de segurança.

Manutenção de infraestrutu-
ras de segurança (suporte e 
tecnologia).

Monitorização de eventos de 
segurança de disponibilidade 
e infraestrutura.

Diagnóstico e solução de 
problemas para comporta-
mentos anómalos de soluções.

Gestão e operação diária das 
infraestruturas do cliente.

Monitorização padrão de even-
tos em dispositivos geridos.

Suporte avançado para 
serviços de migração e / ou 
configurações complexas.

Serviço com presença no 
local na casa do cliente.

Gestão de suporte com o 
fabricante.

Serviço de consultoria tecno-
lógica para aprimorar arquite-
turas ou identificar alternati-
vas diante de uma necessida-
de específica.

GESTÃO DE INCIDENTES DE SEGURANÇA
Gestão proativa de eventos de segurança para identi-
ficar ameaças.

GESTÃO DE ATIVOS
Inventário contínuo dos elementos sujeitos ao 
serviço, com as suas características e inter-relações.

GESTÃO DE INCIDENTES
Diagnóstico de comportamento indesejado por 
operação do utilizador ou falta de proteção.

GESTÃO DA MUDANÇA
Melhorias na configuração, patches, atualizações, 
melhorias funcionais, suporte de nível 3.

SERVICE TRACKING
Relatórios de serviço.

GESTÃO DO CONHECIMENTO
Documentação detalhada de configurações, 
alterações. Inventário de itens. Backup de configu-
rações e dados.

GESTÃO DE PROBLEMAS
Identificação da causa raiz dos problemas. Avaliação das 
ações corretivas a serem adotadas (seleção da solução 
alternativa e / ou aplicação de troca). Suporte de nível 3.

GESTÃO DE PEDIDOS
High/low/modify filters, políticas, regras, utilizadores, etc.

GESTÃO DA DISPONIBILIDADE
Identificação e correção preventivas de qualquer evento 
que comprometa a disponibilidade do serviço ou proteção. 
Alterações arquitetónicas, aumento de recursos, etc. 
Suporte de nível 3.

GESTÃO DA CAPACIDADE
Identificação proativa de necessidades de crescimento em 
recursos ou capacidades da infraestrutura. Suporte de nível 
3.

GESTÃO DE EVENTOS
Monitorização proativa de alertas de disponibilidade e 
capacidade. Monitorização proativa de eventos de segu-
rança.
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