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RSA® ARCHER® INFORMATION SECURITY 
MANAGEMENT SYSTEM (ISMS) 
Caso de uso de gerenciamento de riscos de 
segurança e TI 

O desafio 
Compreender o escopo completo de um sistema de gerenciamento de segurança das 
informações é importante para tratar as preocupações nessa área e como um 
prerrequisito para realizar um esforço de certificação com base em padrões. O sistema 
de elementos que compõem a infraestrutura de segurança subjacente de uma 
organização pode ser vasto e complexo. A criação de uma representação completa 
desse sistema de elementos inter-relacionados requer uma compreensão abrangente 
da infraestrutura de segurança, dos vários ativos que estão sendo protegidos e dos 
riscos potenciais para esses ativos. 

Visão geral 
O RSA® Archer® Information Security Management System (ISMS) permite 
traçar rapidamente o escopo do sistema de gerenciamento de segurança das 
informações (ISMS) e documentar sua Declaração de Aplicabilidade para a geração de 
relatórios e a certificação. Você também pode catalogar os recursos individuais 
relacionados ao ISMS, inclusive ativos de informação, aplicações, processos de 
negócios, dispositivos e instalações e documentar e manter as políticas, padrões e 
riscos relacionados. Essa visão centralizada do ISMS facilita a compreensão das 
relações entre ativos e o gerenciamento das alterações na infraestrutura. Os 
problemas identificados durante as avaliações podem ser rastreados centralmente 
para garantir que os esforços de correção de lacunas sejam consistentemente 
documentados e monitorados e também tratados de modo eficaz. 

Principais recursos 
• Escopo do ISMS e documentação da Declaração de Aplicabilidade 

• Catálogo dos recursos relacionados ao ISMS, que inclui ativos de informação, 
aplicações, processos de negócios, dispositivos e instalações 

• Documentação e conservação de um registro do risco de segurança das 
informações 

• Estabelecimento de políticas e padrões de suporte ao ISMS 

• Gerenciamento dos problemas relacionados aos processos de avaliação do ISMS 

Principais benefícios 
Com o RSA Archer Information Security Management System, você pode: 

• Documentar e rastrear centralmente o ISMS 

• Compreender as relações dos ativos e gerenciar as alterações na infraestrutura 
referentes ao ISMS 



• Documentar e monitorar os riscos relevantes 

• Implementar políticas e padrões consistentes e garantir a correção de problemas 

• Relatar o estado geral do ISMS e simplificar a geração de relatórios 

 

Para obter mais informações 
Para saber mais sobre como os produtos, os serviços e as 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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