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Proteção da Informação

INCAPSULA 
Segurança para os aplicativos da nuvem
Incapsula oferece uma sólida proteção através do seu 
WAF, fornecendo também controle de acesso de duplo 
fator e proteção contra bots. A exclusiva tecnologia da 
Imperva outorga uma proteção proativa graças à análise 
permanente de novas ameaças e à incorporação de re-
gras em tempo quase real. Incapsula incorpora também 
um dos mecanismos mais efetivos de proteção contra 
DDoS, único com pontos de presença locais na Argentina.

CAMOUFLAGE 
Aplicativo para o mascaramento de dados
Trabalha com aplicativos data-driven, mas sem perder a 
confidencialidade dos dados sensíveis. Obtém visibilida-
de sobre onde e quais dados confidenciais administram 
os aplicativos. Implementa processos de mascaramento 
de dados escalável. Além disso, contribui para o cumpri-
mento de regulações de privacidade e proteção de dados 
como PCI, HIPAA, GDPR, etc.

DATABASE SECURITY 
Segurança de bases de dados 
Imperva SecureSphere Database Firewall supervisiona 
os dados, identifica e prioriza de forma inteligente os 
riscos e apresenta uma imagem clara dos riscos desco-
bertos e detidos. Descobre e ajuda na classificação de 
bases de dados e dados confidenciais. Encontra e corri-
ge vulnerabilidades das bases de dados e dos sistemas. 
Identifica permissões de usuário excessivas e usuários 
inativos. Alerta, coloca em quarentena e bloqueia ata-
ques a bases de dados e atividades não autorizadas em 
tempo real. 

WAF 
SecureSphere Web Application Firewall 
Analisa o acesso de todos os usuários aos aplicativos 
web críticos para o negócio e protege os aplicativos e 
os dados de ataques cibernéticos. WAF aprende dina-
micamente o comportamento “normal” dos aplicativos 
e o correlaciona com a inteligência de ameaças obtidas 
de todo o mundo, sendo atualizando em tempo real para 
oferecer una proteção superior. 

FILE SECURITY 
SecureSphere File Security 
Protege os dados não estruturados de ataques deRan-
somware e ameaças internas. Monitora e analisa em 
tempo real os comportamentos de acesso aos arqui-
vos. Oferece uma boa visibilidade de quem, que, quan-
do, onde e como foram acessados os arquivos, entre-
gando alertas quando comportamentos suspeitos são 
detectados.


