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MANAGEMENT 
Caso de uso do Business Resiliency 

O desafio 
Requisitos de geração de relatórios de fraude, incidentes cibernéticos, ameaças de 
segurança física e de denunciantes são exigidos por diversas normas, incluindo a Lei 
de divulgação pública dos EUA e a Lei Sarbanes-Oxley. Muitas organizações 
desenvolveram processos de resposta a incidentes para unidades de negócio e locais. 
Esses processos são muitas vezes implementados manualmente e gerenciados por 
meio de planilhas ou soluções internas. Com isso, tempo e recursos valiosos são 
utilizados no rastreamento de incidentes em vez de sua resolução. 

Quando incidentes simples se tornam interrupções do negócio ou eventos de crise, 
eles têm o potencial de causar danos sérios à operação, capacidade de conformidade, 
finanças e reputação de sua organização. As empresas devem ter um repositório 
central de ferramentas de suporte a decisões em tempo real que permita à equipe 
responder de modo rápido e eficiente quando ocorrerem eventos que afetam 
funcionários, clientes, operações ou a reputação da marca. 

Visão geral 
O RSA® Archer® Incident Management oferece gerenciamento de casos e resposta 
a incidentes para gerar relatórios de incidentes cibernéticos e físicos, categorizá-los e 
determinar os procedimentos adequados de resposta. É possível avaliar a importância 
de um incidente e atribuir membros da equipe de resposta com base no impacto nos 
negócios e em requisitos regulamentares. O Incident Management tem um painel de 
controle de medidas para rastrear e gerar relatórios sobre custos, incidentes 
relacionados, perdas e recuperação. 

Principais recursos 
• Repositório central para relatórios de incidentes e gerenciamento do ciclo de vida 

do incidente 
• Repositório central de informações de contato para investigadores de incidentes, 

testemunhas e outros envolvidos no processo de investigação 
• Lista de incidentes solucionados por custo de resolução 
• Armazenamento de todos os procedimentos que devem ser implementados 

quando os incidentes ocorrem, categorizados por tipo de incidente (recusa do 
serviço, ataque de phishing e mais) 

Principais benefícios 
Com o RSA Archer Incident Management, você poderá: 
• Centralizar dados de incidentes físicos e cibernéticos de qualquer tipo, inclusive 

roubo, assédio, fraude e phishing 
• Permitir que denunciantes relatem incidentes anonimamente e integrar dados de 

um call center ou serviço de detecção de invasão por meio da flexível API do 
Archer Web Services 



• Controlar o acesso a dados do incidente até o nível de campo individual para 
proteger a identidade dos envolvidos e a integridade das informações 
confidenciais de sua organização 

• Vincular incidentes a resultados e planos de remediação específicos e monitorar 
todos os esforços de remediação e aprovações 

• Produzir relatórios de associação para monitorar incidentes e identificar 
tendências, semelhanças e relações entre incidentes 

 

Para obter mais informações 
Para saber mais sobre como os produtos, serviços e soluções da EMC podem ajudar a 
resolver seus desafios de negócios e de TI, entre em contato com seu representante 
local ou revendedor autorizado, ou acesse www.rsa.com. Se você já é um cliente do 
RSA Archer e tem dúvidas, ou gostaria de informações adicionais sobre licenças, entre 
em contato com o RSA Archer em archersupport@rsa.com ou ligue para 1-888-539-
EGRC. 
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