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Systems

OREV
Segurança, Governança, Compliance e Auditoria, LGPD e Proteção Cibernética,
tudo em uma única ferramenta. Tenha a gestão da infraestrutura e dos dados da empresa
em suas mãos, com plena visibilidade de todas as atividades virtuais e em tempo real.
A CYBERSEGURANÇA DETERMINANDO OS RUMOS DO SEU NEGÓCIO
Nos dias atuais, a segurança tecnológica ganhou mais força nas Organizações, determinando de que forma o
negócio pode ser afetado caso ocorram problemas relacionados a perda de acesso, ataques cibernéticos, roubo
de dados, a indisponibilidade de serviços, dentre outros eventos que podem interferir no funcionamento correto
das atividades das empresas.
É preciso ir além dos serviços de segurança física, e priorizar também a cybersegurança do negócio. Nesse
contexto apresentamos a OREV, um software israelense que monitora, analisa e age em tempo real em caso de
ataques, fraudes, vazamentos de dados, falhas e muito mais.

                
Englobando dezenas de funcionalidades de
diversas ferramentas de mercado, posicionadas
em diversos setores e conceitos diferentes, em
apenas uma plataforma, OREV utiliza a tecnologia
de machine learning e análise comportamental,
possibilitando que dezenas de milhares de
computadores e usuários sejam auditados em
tempo real, em um único ponto de controle.

COMO A ESTRUTURA OREV FUNCIONA?
OREV coleta as informações através de agentes instalados nas máquinas, os quais não consomem recursos pois
nada é processado no endpoint. O servidor central recebe as informações enviadas pelos agentes e as analisa
com base em correlacionamentos, bem como em consulta as bases de assinaturas do vírus total
[www.virustotal.com.br] e base própria para verificação de ameaças conhecidas. Quando não são reconhecidas
assinaturas, OREV se baseia em comportamento e análises de padrões para identificar ameaças diversas,
inclusive comportamentos de aplicações e usuários e ameaças zero-day.

IMPLEMENTAÇÃO RÁPIDA E FÁCIL
Não é requerida configuração especial
Não afeta performance do sistema operacional
Carga do software do servidor é rápida
Não impacta na performance da rede
Fácil de controlar
Tenha à mão informações vitais como auditoria de tráfego,
rastreamento da origem de contaminações e ataques,
falhas de autenticação, análise de vulnerabilidades,
alertas em tempo real em dashboards customizáveis e
muito mais.
OREV faz parte da empresa como um todo, não apenas do
setor de TI. Contate-nos, e saiba como podemos ajudá-lo a
gerar mais valor ao seu negócio.
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