
www.platinumciber.com | info@platinumciber.com | Tel. +5411 21283279

Serviçios de Cloud Security

Você conta com a nossa assistência em seus projetos de Transformação Digital, tanto com a 
avaliação de sistemas existentes quanto desenhando do zero a arquitetura de segurança dos 
projetos na nuvem.
Ajudamos a definir a estratégia de cibersegurança mais adequada no momento da implementação 
de soluções do negócio na nuvem; desenhando arquiteturas robustas, verificando tecnicamente 
aplicativos e serviços, gerindo riscos, e até monitorando os eventos de segurança em tempo real.

       CONSULTORIA DE SEGURANÇA EM CLOUD

Ajudamos a definir a estratégia mais adequada no mo-
mento da implementação de soluções do negócio na 
nuvem, do ponto de vista da sua segurança.

       ARQUITETURA EM CLOUD

Oferecemos assistência tanto no desenho de uma 
arquitetura segura quanto na verificação das imple-
mentações existentes, otimizando os componentes de 
segurança de cada Cloud Service Provider.
Realizamos a gestão da implementação de cada so-
lução focando em todos os aspectos de segurança.

       SEGURANÇA EM APLICATIVOS CLOUD

Mediante metodologías propias, ayudamos a garantizar 
Através de metodologias próprias, ajudamos a garantir 
que o desenvolvimento de aplicativos seja efetuado de 
forma segura. Criamos metodologias específicas tanto 
para Waterfall quanto para Agile que incluem segurança 
em todas as fases do ciclo de vida.

       CLOUD PENETRATION TESTING

Verificamos a segurança dos sistemas instalados por 
meio de testes de penetração específicos para a nu-
vem nas modalidades que o cliente requerer (Black Box, 
White Box, Grey Box) e com a profundidade necessária 
(Low Hanging Fruit, Vulnerability Assessment, Penetra-
tion Test). 

       CLOUD COMPLIANCE & RISK ASSESSMENT

Verificamos o cumprimento dos sistemas instalados na 
nuvem com os padrões ISO 27002, ISO 27017, ISO 27018 
e a matriz de controle da Cloud Security Alliance; anali-
sando os riscos e propondo planos de ação para admi-
nistrá-los.

       CONTINUIDADE DE NEGÓCIOS EM CLOUD

Através de padrões internacionais como ISO 23301 ou BS 
25999, ajudamos a identificar os riscos e a propor medidas 
de correção que garantam a continuidade dos processos 
de negocio, uma vez que a implementação na nuvem, por 
si só, não garante a continuidade do negócio.

       SOC NA NUVEM

Permite implementar um Security Operation Center vir-
tual sobre a infraestrutura da nuvem, monitorando em 
forma constante eventos de segurança e administrando 
os incidentes. Isto é efetuado por meio da implemen-
tação e gestão de um SIEM, com características próprias 
para sistemas cloud.

       TREINAMENTO E CONSCIENTIZAÇÃO

Com os nossos serviços de conscientização e treina-
mento, contribuímos para que, tanto usuários quanto ad-
ministradores, tenham total conhecimento das ameaças 
às quais estão expostos, reduzindo ao mínimo os riscos 
de cibersegurança e com o adequado treinamento tor-
ná-los parte integral da superestrutura de segurança.


