novas ameaças

NOVOS DESAFIOS

O convencional não é mais suficiente para te manter seguro.

Obtenha visibilidade sem precedentes para detectar ameaças antes que algo pior aconteça.

Táticas em constante evolução
Em um cenário digital, com ataques cada vez mais sofisticados, Advanced Persistent Threats (APTs) e
malwares polimórficos, medidas de segurança tradicionais não bastam para manter sua proteção. Para
isso, é fundamental ter uma visão clara, rápida e estar em constante evolução para neutralizar ações
maliciosas.
Zerum Lynx permite à organização identificar em tempo real ameaças complexas, permitindo ações
rápidas e precisas apoiadas pelo poder da Ciência de Dados e avançados algoritmos de inteligência
artificial, focados em manter a integridade da sua organização.

“Não são as espécies mais fortes ou inteligentes que sobrevivem, mas as que
se adaptam mais rápido às mudanças.”
Charles Darwin

4 bilhões de anos de aprimoramento a seu favor
Das primeiras formas de vida a complexas redes neurais, o Zerum Lynx foi inspirado em um vasto
conhecimento em inteligência evolutiva.
Através do exclusivo Zerum Automated Advanced Behavior Analytics, com avançados algoritmos
inteligentes de alta precisão, ele é capaz de identificar anomalias de comportamento enquanto
elas acontecem. Dessa forma, tem o potencial de detectar novas e até então desconhecidas
formas de ataque.
Equipe sua organização para um dos maiores desafios mundiais de segurança, onde tudo está
conectado e vulnerável.

Principais recursos do Zerum Lynx
Analisa tudo o que trafega na sua rede em tempo real, fornecendo visão clara, rápida e acurada.
Única solução com suporte a protocolos de Banco de Dados Oracle, DSL, SQL Server, Postgres, MySQL,
protegendo suas informações mais sensíveis.
Fácil instalação plug and play, não requer a importação de dados de diversas fontes.
Simples integração com as demais soluções, sem a necessidade de configurações extensas e complexas,
potencializando o uso do SIEM.
Alta disponibilidade dos seus serviços de forma proativa, recebendo alertas otimizados antes que os serviços
sejam prejudicados.
Não intrusivo: não prejudica a performance das suas aplicações.

Amplie o poder das suas equipes

Equipe de especialistas locais

Dashboards e visualizações personalizadas,
fornecendo visualizações mais rápidas do que é
mais importante para você.

Abraçamos os desafios juntos com os nossos
clientes, onde quer que eles estejam. Quem utiliza
os produtos Zerum jamais está sozinho.

www.zerum.com
contato@zerum.com

