Solução de automação
e orquestração para
a sobrecarga do SOC

Estudos de mercado dizem:
automatize. E então, orquestre.
Um centro de operações de segurança
(SOC) típico utiliza 25-30 ferramentas.*
60% dos proﬁssionais de operações
de segurança aﬁrmam que os processos
manuais limitam a eﬁcácia.*
83% do mercado já está adotando
a automação e 13% têm planos
ou intenções de automatizar.*
27% planejam adquirir ferramentas para
automatizar e orquestrar suas operações.*

Validação da automação pela IDC
Em toda a solução de defesa integrada contra
ameaças da McAfee, a IDC validou que
50-100% das ações são automatizadas.
25 etapas de triagem de ameaças
3 plataformas de proteção contra
ameaças: segurança de rede,
Web e endpoint
3 mecanismos de análise de segurança
9 veriﬁcações diferentes de inteligência
contra ameaças

As funções automatizadas de proteção
contra ameaças incluem:
Proteção contra malware de
dia zero com endpoint dinâmico
Proteção contra downloads
de passagem utilizados
por ransomware
Proteção contra malware
de servidor por meio
do controle de aplicativos
Caça a ameaças
Proteção contra malware com o IPS

Automação validada pela IDC para o processo
de caça a ameaças em três etapas:
Etapa 1: o sistema envia automaticamente
o arquivo para veriﬁcação
Etapa 2: quando da condenação,
o sistema aplica políticas
predeterminadas
Etapa 3: o administrador
remedia o ataque

A solução da McAfee proporciona um
retorno de investimento mais rápido.

Retorno de 208%
em quatro anos

Recuperação do valor
pago em 20 meses

Exemplo: banco dos EUA, dentre os 100 maiores certiﬁcados pela FDIC

A solução da McAfee melhora a produtividade.
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A solução da McAfee traz vantagens reais.

US$ 3,02 mi

Média das vantagens (por ano)
em um período de quatro anos

US$ 5 a 10 mi

Receita adicional do cliente
relacionada à solução (por ano)

Preços em dólares dos EUA.

Simpliﬁque o seu gerenciamento
de ameaças através de automação
e orquestração utilizando as soluções
de defesa integrada contra ameaças
da McAfee.
Faça o download de nosso relatório
de segurança gratuito em
mcafee.com/orchestrate.
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