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O desafio 
A identificação e remediação de vulnerabilidades de segurança é uma necessidade 
absoluta para proteger-se da constante ameaça das violações de dados e 
comprometimento do sistema. Tentando manter-se à frente das ameaças, as 
organizações podem implementar um ou vários scanners para identificar 
vulnerabilidades, mas acabam produzindo um excesso de informações sem utilidade 
no gerenciamento do risco de segurança. Esse dilúvio de dados gera uma 
transferência inadequada para as operações de TI a fim de tratar as vulnerabilidades 
táticas de segurança, além de uma visibilidade limitada (ou inexistente) dos esforços 
de remediação para fechar essas lacunas. As organizações que implementaram a 
análise de vulnerabilidades exclusivamente para fins de conformidade também 
recebem valor agregado limitado em troca do esforço. Em última análise, a tentativa 
de gerenciar o amplo volume de dados de vulnerabilidade sem um processo sólido 
para priorizar as problemas de segurança reduz drasticamente a eficácia desse 
controle fundamental. 

Visão geral 
O RSA® Archer® IT Security Vulnerabilities Program oferece às equipes de 
segurança uma abordagem de big data para identificar e priorizar as ameaças de alto 
risco. Gerencie de modo proativo os riscos de segurança de TI, combinando contexto 
de negócios sobre os ativos, inteligência acionável contra ameaças, resultados da 
avaliação de vulnerabilidades e workflows abrangentes em um só lugar. Os ativos de 
TI podem ser catalogados com uma sobreposição completa do contexto de negócios 
para priorizar a análise e a resposta. A plataforma consolidada de pesquisa para o 
gerenciamento de vulnerabilidades permite o rastreamento e a remediação 
centralizados dos problemas relacionados. 

Com o RSA Archer IT Security Vulnerabilities Program, os analistas de segurança de TI 
podem implementar alertas, explorar os resultados da análise de vulnerabilidades e 
analisar os problemas à medida que eles surgem, o que ajuda a impulsionar a taxa de 
fechamento de lacunas críticas. A capacidade de pesquisar vulnerabilidades 
conhecidas ajuda a priorizar os esforços para as operações de TI, resultando em 
custos reduzidos, menos tempo e esforço e visibilidade de vulnerabilidades perigosas 
nos ativos críticos. Um mecanismo avançado e flexível de regras destaca as novas 
ameaças, problemas pendentes e necessidades dinâmicas dos negócios. Para gerentes 
de TI e negócios, o módulo de gerenciamento consolidado integra lógica analítica 
avançada à geração de relatórios, workflows e um framework de gerenciamento de 
riscos que proporciona decisões de segurança orientadas por dados. Usando o RSA 
Archer IT Security Vulnerabilities Program, as organizações podem gerenciar com 
eficiência todo o ciclo de vida da vulnerabilidade, desde a detecção e geração de 
relatórios até a remediação e verificação. 



Principais recursos 
• Catálogo centralizado de ativos de TI 

• Repositório central e taxonomia para os dados de vulnerabilidade 

• Integração a múltiplas tecnologias de análise 

• Armazenamento de dados grandes/grande volume de resultados de análise de 

vulnerabilidades 

• Plataforma de geração de relatórios e pesquisa 

• Gerenciamento de problemas baseado em regras 

Principais benefícios 
Com o RSA Archer IT Security Vulnerability Program, você terá: 

• Redução do tempo para consolidar e relatar a análise de vulnerabilidades 

• Redução do esforço para os funcionários corrigirem as vulnerabilidades críticas 

• Diminuição dos custos gerais e do risco associados ao gerenciamento de 

vulnerabilidades 

 
 

 

 

 



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. 

 

EMC2, EMC, o logotipo da EMC, RSA, o logotipo da RSA e Archer são marcas registradas ou comerciais da EMC Corporation 
nos Estados Unidos e em outros países. VMware é uma marca registrada ou comercial da VMware, Inc. nos Estados Unidos 
e/ou em outras jurisdições. © Copyright 2016 EMC Corporation. Todos os direitos reservados. Publicado no Brasil. 5/16 Data 
Sheet H14803-1 
 
A RSA assegura que as informações apresentadas neste documento estão corretas na data da publicação. As informações 
estão sujeitas a alterações sem prévio aviso. 

www.RSA.com 

http://www.rsa.com/
mailto:archersupport@rsa.com

