Breve Descrição
da Solução

Dynamic User Protection:
UAM modernizado na nuvem

Solução
› Dinamiza a gestão do risco e reduz
a ameaça de perda de dados
› Aplica políticas de proteção de
dados com base no nível de risco
único de cada funcionário
› Democratiza o monitoramento
das atividades dos usuários com
uma solução leve na nuvem
› Monitora a atividade
abrangente dos usuários com
mais de 100 Indicadores de
Comportamento (IOBs, Indicators
of Behaviors)

Resultados para o Negócio
› Visibilidade Significativa –
Entender os comportamentos dos
usuários com cálculos de risco
em tempo real
› Ficar à Esquerda da Perda –
Detectar e automatizar as políticas
com base no comportamento
arriscado dos usuários para
prevenir perda de dados antes
que ocorra
› Tempo para Valor Imediato –
Implementação sem fricção
e administração inovadora
de políticas
› Produtividade Aprimorada –
Ampliar a capacidade dos analistas
para investigar usuários com
a eliminação de falsos positivos

O Dynamic User Protection é uma solução UAM na nuvem que
fornece visibilidade significativa para comportamentos arriscados
de usuários, a fim de automatizar políticas de proteção de dados
em nível de usuários individuais. Com monitoramento contínuo
e cálculos de riscos, o DUP empodera a sua organização, fornecendo
um entendimento contínuo de como cada usuário está interagindo
com os dados, e revelando o seu nível de risco “à esquerda da perda”.
Uma abordagem centrada nas pessoas bloqueia o furto de dados
“à esquerda da perda”
Uma abordagem centrada nas pessoas para a cibersegurança desloca o foco
de responder a eventos e alertas, para entender as pessoas e seus comportamentos.
As soluções de proteção de dados centradas em políticas não entendem o contexto dos
eventos para determinar a intenção e identificar proativamente o risco em ambientes
de trabalho mutáveis e frequentemente remotos.
O Forcepoint Dynamic User Protection muda essa abordagem, colocando as pessoas
no centro do perímetro de segurança. O DUP habilita os analistas a concentrar seus
recursos nos usuários de risco mais alto, fornecendo visibilidade significativa sobre como
os usuários estão interagindo com os dados, e ajustando dinamicamente as políticas de
proteção de dados com base nos sinais que indicam risco (IOBs), para impedir o furto
de dados antes que ocorra.

O Dynamic User Protection está democratizando a gestão de riscos internos
O Dynamic User Protection associa visibilidade e análises em uma única solução, tudo
hospedado na nuvem. Enquanto os programas tradicionais de riscos internos em geral
são personalizados, e exigem equipes para implementar e administrar, o DUP está
trazendo o monitoramento da atividade dos usuários para o mercado mais abrangente
com uma infraestrutura na nuvem e um endpoint leve.
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Obtenha visibilidade significativa

Permaneça “à Esquerda da Perda”

O Forcepoint Dynamic User Protection fornece recursos de
monitoramento contínuo que funcionam online e offline, para
habilitar uma visão completa de quando os usuários têm
tendência a comportamentos arriscados. O DUP ajuda você
a entender os comportamentos dos usuários com cálculos de
riscos em tempo real, que são exclusivos para cada indivíduo
e desbloqueiam recursos abrangentes de monitoramento
com mais de 100 indicadores de comportamento (IoBs).

Nossa abordagem centrada nas pessoas para
a cibersegurança habilita os seus analistas com visibilidade
significativa e automatização dinâmica para que possam
concentrar a atenção nas pessoas internas com risco mais
alto. Em vez de reagir a centenas ou mesmo milhares de
incidentes a cada dia, os seus analistas serão liberados para
concentrar seus recursos investigativos nos usuários que
apresentam o risco mais alto de exfiltração de dados.

Com o DUP, você também obtém acesso a painéis de controle
fáceis de usar, que visualizam análises e classificam os
usuários com base nos níveis de risco para um entendimento
rápido de como os seus funcionários estão interagindo com
dados em seu ambiente.

O DUP ajuda você a permanecer à frente das perdas,
correlacionando a atividade dos usuários com a organização
mais ampla, e habilitando os seus analistas a dinamizar fluxos
de trabalho com aplicação de políticas adaptáveis ao risco
em nível dos usuários individuais.

Obtenha tempo para valor imediato

Aumente a eficiência e a produtividade

O DUP ajuda as organizações a obter tempo para valor
imediato com implementação sem fricção e gestão inovadora
de políticas que não requerem um consultor de serviços
profissionais para implementar.

O DUP permite que você proteja as suas pessoas e dados
críticos sem redução da produtividade. As políticas de
proteção de dados abrangentes que obstruem o acesso
à funções de negócio críticas são contraprodutivas;
portanto, o DUP usa aplicação de políticas granulares,
que só bloqueiam as ações dos usuários mais arriscados.

Você obtém acesso instantâneo ao DUP com um pacote de
instalação única, implementação com agente em 30 segundos
e atualizações automáticas simplificadas que não requerem
reinicialização na instalação. Além da implementação sem
fricção, você também libera as suas pessoas com uma
infraestrutura com manutenção fácil na nuvem.

Além de habilitar a produtividade dos funcionários,
a eliminação de falsos positivos e o uso de pontuação de
risco também aumentam a produtividade e a capacidade
de seus analistas para fazer investigações rápidas,
correlacionando os incidentes com comportamentos
de usuário para entender a intenção do furto de
dados à esquerda da perda.

Isso é apenas o começo. Novos recursos estão sendo agregados a cada mês.
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