Forcepoint™ CASB
VISIBILIDADE E CONTROLE DAS APLICAÇÕES NUVEM
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Sumário Executivo
Cloud Access Security Broker (CASB) é indicado para identificar brechas de segurança,
que passaram a exisitr com a alta utilização de serviços de nuvem. Com essa adoção, as
informações começaram a sair das organizações de uma forma que as tecnologias de
segurança tradicionais não conseguem realizar:
Governança das informações dentro das diversas aplicações nuvem
Políticas consistentes
Controle de acessos por usuário ou dispositivos corporativos ou dispositivos pessoais
(BYOD)
Visibilidade e controle granular das atividades dentro das aplicações
Visibilidade de pontos cegos criados por aplicações nuvem não homologadas pela
empresa (Shadow IT).

Fonte: Market Guide For Cloud Access Security Brokers do Gartner

De acordo com o “Market Guide For Cloud Access Security Brokers do Gartner”, a
solução de CASB deve atender quartro pilares:
Visibilidade – prover visibilidade das aplicações de nuvem homologadas e não
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homologadas utilizadas na empresa
Compliance – atender regulamentações de mercado como PCI, HIPAA, SOX,
contendo informações Quem, O que, quando, onde e porque;
Segurança de dados – classificação das informações trafegadas dentro da aplicação,
identificação de informações sensíveis, identificação de alterações realizadas com
contas privilegiadas e monitoria de atividades de usuários.
Proteção contra ameaças – prevenir acesso de dispositivos não conhecidos, usuário
com atividades suspeitas, bloqueio de acesso através de redes não autorizadas ou
conhecidas como ameaças, análise de conteúdo para identificação de ameaças
conhecidas ou do dia zero, e análise comportamental do usuário por pontuação de
risco

Solução Forcepoint™ CASB
A solução Forcepoint™ CASB prove visibilidade e controle para aplicações nuvem
homologadas e não homologadas para habilitar segurança e produtividade atendendo os
quatro pilares.

Os componentes da nossa solução são:
Identificar Aplicações não sancionadas e riscos;
Descobrir e gerenciar dados sensíveis em aplicações de compartilhamento na nuvem
Identificar administratores, funcionários, usuários inativos e externos
Controlar Acesso através de dispositivos pessoais (BYOD)
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Centralizar configurações de segurança
Detectar comportamento suspeito e prevenir ataques em tempo real
Controle de dados sensíveis com políticas de prevenção de exfiltração de
informações
Identificar brechas de segurança
Políticas baseada em risco com multi fator de autenticação
Prevenir a proliferação de dados em dispositivos não gerenciáveis
Identificar e bloquear acessos suspeitos e ameaças
Analisar comportamento do usuários através de pontuações de risco
Suporte a mais de 100 aplicações de nuvem
Caso alguma aplicação não seja é suportada pela Forcepoint para gerenciamento,
temos serviços para realizar integração customizadas
Integração nativa com o nosso produto Forcepoint DLP
Não temos necessidade de instalação de Gateway na rede, dessa forma não temos
mais um equipamento físico dentro da rede para adicionar latência e ponto de falhas

Métodos de Licenciamento
Forcepoint CASB Full Application Audit and Protection
Módulos de Auditoria e Proteção para uma ou mais aplicações que demandam de serviço professional
para integração com a nossa solução. Inclui controle de acesso, ameaças e políticas de segurança e
auditoria, não inclui conexão com a API da aplicação nuvem.

Forcepoint CASB Full Application Governance
Módulo de governança para uma ou mais aplicações que demandam de serviço professional para
integração com a nossa solução. Inclui conexão com a API da aplicação nuvem para gerenciamento de
classificação de informações sensíveis, políticas baseadas em regulamentações de mercado como PCI,
HIPAA, SOX e visibilidade das aplicações não homologadas pela empresa com classificações de
riscos.

Forcepoint CASB Full Application Security Suite
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Inclui os dois módulos Forcepoint CASB Full Application Audit and Protection e Forcepoint CASB Full
Application Governance para uma ou mais aplicações.

Forcepoint CASB Single Application Audit and Protection
Módulos de Auditoria e Proteção para uma aplicação que demanda de serviço professional para
integração com a nossa solução. Inclui controle de acesso, ameaças e políticas de segurança e
auditoria, não inclui conexão com a API da aplicação nuvem.

Forcepoint CASB Single Application Governance
Módulo de governança para uma aplicação que demanda de serviço professional para integração com
a nossa solução. Inclui conexão com a API da aplicação nuvem para gerenciamento de classificação de
informações sensíveis, políticas baseadas em regulamentações de mercado como PCI, HIPAA, SOX e
visibilidade das aplicações não homologadas pela empresa com classificações de riscos.

Forcepoint CASB Single Application Security Suite
Inclui os dois módulos Forcepoint CASB Full Application Audit and Protection e Forcepoint CASB Full
Application Governance para uma aplicações.

Forcepoint CASB Custom Application Audit and Protection
Módulos de Auditoria e Proteção para aplicações que demandam de serviço professional para
integração com a nossa solução. Inclui controle de acesso, ameaças e políticas de segurança e
auditoria, não inclui conexão com a API da aplicação nuvem.

Forcepoint CASB Custom Application Governance
Módulo de governança para aplicações que demandam de serviço professional para integração com a
nossa solução. Inclui conexão com a API da aplicação nuvem para gerenciamento de classificação de
informações sensíveis, políticas baseadas em regulamentações de mercado como PCI, HIPAA, SOX e
visibilidade das aplicações não homologadas pela empresa com classificações de riscos.

Forcepoint CASB Custom Application Security Suite
Inclui os dois módulos Forcepoint CASB Custom Application Audit and Protection e Forcepoint
CASB Custom Application Governance
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