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Cyber Risk Monitoring
Monitorização 24x7
Muitas organizações têm dificuldade em fazer o rastreio dos seus ativos digitais, tornando um desafio
a sua gestão e proteção.

Insider Threats, Hackers, Espionagem e Parceiros com fraca segurança, são
apenas alguns dos grupos na origem de ciber-riscos que ameaçam diretamente
a marca, o negócio e os colaboradores de uma organização.”
Adicionalmente, nova legislação relativa à segurança das redes e informação transportada da Diretiva NIS (Network and
Information Systems), bem como a regulamentação de proteção de dados RGPD que entra em vigor já em 2018, reforçam a
necessidade de apoio por parte de um parceiro especializado em “Cyber Intelligence”.

Cyber Risk Monitoring
Enquadrado na estratégia de Cyberdefense da Claranet, a solução Cyber Risk Monitoring utiliza uma plataforma
tecnológica avançada, suportada por uma equipa de analistas especializados em regime 24x7, de forma a garantir
uma monitorização contínua dos ciber-riscos:
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Cobertura de risco
As tecnologias utilizadas e a equipa especializada de analistas efetuam uma cobertura dos vários espaços de risco:

WEB & REDES SOCIAIS

HACKS & DUMPS DE DADOS
DEEP WEB

DARK WEB

A equipa de analistas de Intelligence assegura que todos os eventos detetados são devidamente processados
e filtrados, trabalhando em colaboração com a equipa de risco / segurança de informação da organização
em processos de takedown ou de investigação forense digital.

Porquê a Claranet?
• Membro da Rede Nacional de CSIRTs (Computer Security Incident Response Team) desde 2009
• Colaboração ativa com organizações de referência como o APWG.eu Anti-phishing Working Group,
e o projeto “No More Ransom” da Europol European CyberCrime Center (EC3)
• Trabalho demonstrado, ao longo dos últimos 5 anos, com CERTs (Computer Emergency Response Teams)
nacionais de dezenas de países, facilitando a agilidade necessária em processos de takedown
• Equipa composta por consultores e analistas com certificações relevantes como Certified Ethical Hacker (CEH).
• Três SOCs - Security Operations Centers - na Europa: Portugal, França e Inglaterra

Sobre
a Claranet

Fundada em 1996
475M€ de faturação anual
6.500 Clientes empresariais
Operações em 9 países

Mais de 2.200 colaboradores em 24 escritórios
43 Datacenters na Europa, dos quais 3 em Portugal
Reconhecida em diversos Quadrantes Mágicos da
aaGartner desde 2013

Para mais informações:
Telefone: 707 50 51 52
Email: info@claranet.pt
Web: www.claranet.pt

