
DIGITAL FORENSICS & INCIDENT RESPONSE

Sabe como lidar com um incidente
grave de segurança?

A experiência, solidez e confiança são indispensáveis para solucionar os incidentes

Quando sofre um ciberataque, os segundos valem ouro, e saber com quem contar e 
como pode ser auxiliado na tomada de decisões sobre as próximas etapas é 
fundamental para recuperar as suas informações ou atividades de negócios.

56 DIAS 77% RGPD

O número médio de dias 
que as organizações leva-
ram a identificar uma falha 

de segurança em 2020.

Das organizações não dis-
põem um plano de resposta 

a 
incidentes de segurança.

Todas as empresas devem 
comunicar os incidentes 
aos clientes afetados, de 

acordo com o RGPD.

A S21SEC AJUDA TODO O TIPO DE ORGANI-
ZAÇÕES A SUPERAR OS INCIDENTES DE 

SEGURANÇA HÁ MAIS DE 18 ANOS.
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UM SERVIÇO ADAPTADO À SUA MEDIDA

DFIR ON DEMAND

Modalidade estratégica in situ . Serviço de resposta a incidentes 24x7x365 a partir do 
primeiro minuto em que o cliente o solicite.

- Suporte in situ em 24 horas da equipa 
especialista da S21sec.
- Relatório completo e resumo executi-
vo do incidente.

- Aplicável a um incidente com 24
  horas de suporte da equipa de Cyber
  Threat Intelligence da S21sec.

DFIR RETAINER

Modalidade estratégica in situ . Serviço de resposta a incidentes 24x7x365 contratado 
com antecedência.

- Suporte in situ em 12 horas da equipa
   especializada da S21sec.
- Avaliação inicial do incidente.
- Relatório completo e resumo executi-
vo do incidente.

- Aplicável a dois incidentes com 
  suporte da equipa de Cyber Threat
  Intelligence da S21sec.
- Avaliação da preparação.

DFIR READINESS ASSESSMENT

Resposta estratégica inicial a incidentes e avaliação da maturidade alinhada com fra-
meworks de referência.

- Alinhada com frameworks de referên-
cia.
- Programa preventivo.
- Definição dos planos de ação.
- Plano de gestão de incidentes.
- Plano de gestão de ciber crise.
- Playbook de incidentes.
- Análise de Deteção e Resposta

- Framework de referência MaGMa.
- “Mapa de calor” ATT&CK.
- Avaliação inicial.
- Análise do nível de maturidade da
  cibersegurança da empresa.
- Suite documental (incidente & crisis).
- Estratégia de comunicação de crise.

A NOSSA EQUIPA DE DFIR DEVOLVE A TRANQUILIDADE AO SEU NEGÓCIO 
PERANTE QUALQUER CIBERATAQUE
Dispomos de uma solução única no nosso serviço DFIR. Contamos com os melhores especialistas em 

cibersegurança, que conhecem as táticas e práticas dos cibercriminosos e solucionam os seus incidentes 

de segurança em tempo recorde. 

www.s21sec.com


