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Cibersegurança inovadora é habilitar pessoas
a acessar e usar dados com segurança
Embora as pessoas tenham começado a voltar parcialmente aos escritórios, o trabalho
remoto veio para ficar. Está nos fazendo migrar as reuniões presenciais para chamadas
de videoconferência, e os bate-papos nos cubículos para threads longos em chats
e mensagens diretas.
Agora as pessoas estão trabalhando em qualquer lugar—em casa, no escritório e até na estrada.
As abordagens tradicionais não estão acompanhando os novos desafios de proteger este
novo trabalhador “em qualquer lugar” e fornecer acesso seguro a recursos. É necessária uma
abordagem nova, que adote os princípios de Zero Trust e demande proteção dinâmica e explícita
para todas as ações, por todos os usuários, em todas as ocasiões.
Apresentamos o Secure Access Service Edge (SASE), uma arquitetura em nuvem para
cibersegurança que aplica Zero Trust como um serviço. Contudo, algumas abordagens SASE são
limitadas a apenas controlar o acesso a recursos, mas não o que as pessoas fazem com eles.
Para habilitar as pessoas a trabalhar em qualquer lugar, mas manter os dados seguros em todos
os lugares, você precisa ter visibilidade e controle sobre como os dados são usados, desde o local
até a nuvem. Neste guia, vamos explorar um novo lado do SASE—SASE com dados em primeiro
lugar.

Para uma análise mais detalhada dos benefícios do SASE com dados em primeiro
lugar e das diferenças entre as plataformas centradas em acesso e com dados em
primeiro lugar, consulte o nosso whitepaper 5 Etapas para o SASE.
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Os segredos da abordagem SASE com
dados em primeiro lugar da Forcepoint
A plataforma SASE com dados em primeiro lugar da
Forcepoint vai além de simplesmente fornecer acesso
seguro—protege o uso dos dados com consistência em
todos os lugares. A abordagem da Forcepoint para SASE
abrange 5 recursos:

1. Proteção de Dados: Um conjunto único de políticas
de segurança de dados consistentes e contínuas, que
aplicam uniformemente a Data Loss Prevention (DLP)
desde o endpoint até a nuvem.

3. Segurança de Aplicativos: Visibilidade e controle para
aplicativos de web, nuvem e datacenter para garantir que
somente as pessoas com permissão explícita possam
acessar e usar recursos empresariais críticos.

Nuvem

Datacenter

4. Segurança de Rede: Segurança abrangente que
inclui serviços de firewall de nuvem e locais para acessar
a internet, inspeção de tráfego criptografado e defesas
contra ameaças de rede avançadas.

Web

Plataforma SASE
DADOS › Data Loss Prevention (DLP)
AMEAÇA › SSL + RBI + Sandbox
APPS › Web + CASB + ZTNA
NETWORK › NGFW + IPS

2. Proteção contra Ameaças: Proteção robusta para
usuários em todos os lugares contra os atacantes externos
mais sofisticados, oferecendo inspeção profunda de
conteúdo, detecção de malware avançado e isolamento
de navegador remoto.

5. Conectividade de Rede: SD-WAN para conectar filiais
diretamente à internet; agente unificado para conectar
funcionários remotos; e integração automática com
segurança na nuvem.

Página Inicial
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AGENTE UNIFICADO SD-WAN
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As vantagens da arquitetura SASE com
dados em primeiro lugar da Forcepoint
Vantagem 1: Políticas de segurança de dados unificadas

Administrar uma colcha de retalhos
de produtos pontuais simplesmente não
permite escala, especialmente quando seus
funcionários continuam a trabalhar de casa,
na filial ou mesmo em locais de clientes,
fora das paredes corporativas.

Proteção de Dados
Uniﬁcada

Nossa plataforma SASE com dados em primeiro lugar habilita as equipes a criar
políticas de segurança uma vez e aplicar em todos os lugares, desde o endpoint,
passando pela rede, até a nuvem.
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Segurança

Vantagem 2: Agentes unificados

A Forcepoint integra softwares para
acessar recursos com segurança, aplicando
políticas de segurança e monitorando
atividades em dispositivos endpoint.

Acesso

Monitoramento

Agente Uniﬁcado

Nossa arquitetura elimina o excesso de agentes e fornece um software único,
que é mais fácil de implementar e manter.
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Nuvem

Vantagem 3: Implementação flexível e híbrida

O SASE realmente com dados em primeiro
lugar deve entregar acesso eficiente
e seguro para web, nuvem e recursos
privados para pessoas em qualquer lugar,
mantendo os seus dados empresariais
seguros em todos os lugares.

Datacenter
Web

Aplicação Híbrida
COMO SERVIÇO
NO LOCAL
ENDPOINT

Nossa plataforma associa controles ricos baseados em contexto, aplicação híbrida
em lugares com requisitos especiais (por exemplo, compliance de soberania de
dados) e SD-WAN segura sem necessidade de fornecedores adicionais.
Você não precisa comprometer a sua empresa só por causa de um modelo
somente nuvem ou solução pontual de um fornecedor.

Página Inicial

Escritório

Viagens

|

AGENTE UNIFICADO SD-WAN

forcepoint.com

8

Guia para entender SASE em 5 Minutos

Vantagem 4: Aplicação de políticas adaptáveis ao risco

Considere com que frequência você
revisa as suas políticas de segurança web
ou DLP. Ou com que frequência deveria
revisar, considerando a rapidez com que
as coisas mudam.

INDICADORES DE COMPORTAMENTO

ALERTAS ENVIADOS
PARA A NUVEM
PARA INVESTIGAÇÃO

Em vez de um modelo estático de bloquear ou permitir, que exige que a segurança
relacione todas as combinações possíveis de comprometimento e correção,
a Forcepoint lançou uma abordagem revolucionária que adapta automaticamente
a resposta de segurança com base no risco.

96

Nós chamamos isso de proteção adaptável ao risco. O entendimento do risco
personaliza a aplicação com base no comportamento das pessoas quando usam
dados, aplicativos e sistemas.

CÁLCULO DE RISCOS

USUÁRIO
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Proteja seus funcionários e dados
consistentemente em todos os lugares
O mundo mudou profundamente com a pandemia de COVID.
Enquanto muitas organizações estejam falando em fazer com que as pessoas
voltem para os escritórios, a maioria espera que as pessoas trabalhem em casa
vários dias por semana, se dirijam para um escritório um ou dois dias, e talvez
viajem um pouco nos intervalos. Em resumo, as pessoas trabalharão em qualquer
lugar e os dados serão usados em todos os lugares.
A abordagem antiga para a segurança não consegue acompanhar os novos
requisitos do trabalhador em qualquer lugar. Para abordar esses desafios,
novas soluções, integradas em sistemas modernos e baseados na nuvem que
incorporam princípios Zero Trust e inteligência comportamental, habilitam
a segurança a ser entregue uniformemente para pessoas em qualquer lugar no
mundo. A Forcepoint encara o desafio, integrando conectividade e segurança,
usando uma plataforma SASE com dados em primeiro lugar para entregar
proteção Zero Trust como serviço em todos os lugares onde é necessária. Essa
plataforma reúne os recursos SASE em solução única, para habilitar as pessoas a
trabalhar em qualquer lugar, enquanto os dados permanecem seguros em todos
os lugares. Os clientes podem adotar os recursos de que precisam e adicionar
outros posteriormente, quando as necessidades crescerem. Com Forcepoint,
empresas e agências do governo podem garantir que seus funcionários possam
prosperar com segurança em todos os lugares onde precisam estar.
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A Forcepoint é líder em cibersegurança para proteção de usuários e dados,
com a missão de proteger as organizações ao impulsionar o crescimento
e a transformação digital. As soluções da Forcepoint adaptam-se em tempo real
a como as pessoas interagem com dados, fornecendo acesso seguro e habilitando
os funcionários a criar valor. Com sede em Austin, Texas, a Forcepoint cria
ambientes seguros e confiáveis para milhares de clientes no mundo inteiro.
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