Para que o avanço da digitalização das organizações seja
sustentável, o cuidado com a segurança de dados, aplicações
e infraestruturas passa a ser fundamental.
Vazamentos de dados, fraudes transacionais, ataques de
ransomware e de indisponibilidade de serviço são algumas
das ameaças cibernéticas que podem gerar, além de perdas
financeiras, prejuízos irreversíveis à imagem e à reputação
das organizações.

Para garantir um ambiente seguro e confiável, resistente a ameaças cibernéticas e conformidade regulatória, a Kryptus oferece
uma gama completa de serviços especializados de segurança cibernética adaptados às necessidades de cada segmento de
mercado, atendendo às suas respectivas normas regulamentares.

Estabeleça a linha de base e
identifique as principais lacunas
na maturidade da segurança da
informação através de uma
avaliação de 360°, abordando
as dimensões Pessoas,
Processos e Tecnologia.

Implementação de
ferramentas, plano e
governança para
responder com sucesso a
incidentes cibernéticos.

Identificação de todas as
vulnerabilidades, análise de
impacto de incidentes de
segurança e recomendações
corretivas sobre aplicações,
dispositivos, infraestrutura e redes.

Combinando ferramentas
automatizadas de última geração
e análise de especialistas, a
KRYPTUS oferece serviços
seguros de revisão de código
para identificar falhas
relacionadas à segurança no
código-fonte de aplicações.

Consultoria e serviços
especializados para
implantação do Centros de
Operação de Segurança,
realizando desde o projeto,
homologação e integração de
soluções, à criação de políticas
e capacitação de equipes.

Desenvolvimento e consultoria
em segurança cibernética,
abordando protocolos, políticas e
tecnologias específicas para cada
segmento e cenário de negócios.

Do ponto de vista estratégico ao tático/operacional, a KRYPTUS ajuda
os clientes a alcançar níveis adequados de prontidão para os desafios
cibernéticos atuais e futuros.

Operação 24/7 para
monitoramento, detecção e
resposta a incidentes

Com simulação de invasor
e contra-ataque

Elementos de infraestrutura e
ambientes em nuvem.

SIEM, MDR, Firewall, Antivírus,
IPS, IAM.

KRYPTUS tem experiência em fornecer serviços turn-key de Defesa Cibernética
para operações de proteção, inteligência e ofensiva, com recursos avançados.

Status de cibersegurança

Laboratórios avançados

Treinamento de Pessoal

CDSOC Design & Operação

Armas cibernéticas
personalizadas

Soluções de Inteligência
Cibernética

Consultoria

Feed de Inteligência

Técnicas avançadas de Red Team

Pesquisa underground

Tecnologias de resposta a
incidentes
Co-desenvolvimento

Ampla gama de serviços
de segurança cibernética,
abrangendo todas as
dimensões da
vulnerabilidade.

Análise detalhada e
precisa, realizada e
revisada por uma equipe
de especialistas altamente
qualificados.

Reconhecida experiência em
atuações ofensivas e
defensivas, com
posicionamento neutro e
baseada em práticas
internacionais de segurança.

faleconosco@kryptus.com

Serviços voltados às
necessidades do cliente,
com recomendações viáveis
e compreensíveis que
facilitem sua aplicação.

