Distribuidor Exclusivo
para a América do Sul

O aumento do cenário de ameaças e do custo global com cibercrime são
grandes problemas hoje em dia, desafiando as empresas em termos de
continuidade de negócios. Independentemente de seu tamanho ou indústria, as
organizações são vulneráveis a ataques cibernéticos desde roubos de dados,
espionagem, até extorsão de dinheiro de seus próprios clientes. A perda de
receita e reputação, tempo de inatividade, custos de recuperação e
consequências legais são muitas vezes dolorosas e podem custar milhões.

CDeX (Cyber Defence eXercise Platform)
É uma gama cibernética madura, com laboratório de
cibersegurança e um sistema de treinamento abrangente.
Fornece um ambiente autêntico e poderoso para maximizar a
resiliência cibernética de forma holística e eficaz.

Simulação precisa de
infraestrutura de rede
Imitação fiel
de máquinas, redes e
aplicações de sistemas

Simulação de ataque
hiper-realista
Simulação de tráfego
malicioso com base em
ameaças reais usando a
tecnologia Agent and Action

Gerador avançado de tráfego
de rede
Simulação de serviços de
Internet e atividade do usuário,
incluindo navegação na Web,
uso de e-mail e software

Rica biblioteca de cenários de
ataque do mundo real
Um catálogo de cenários
embutidos de diferentes níveis de
dificuldade e duração,
cobrindo a bem reconhecida
matriz MITRE ATT&CK®

Ferramentas de construção de
cenários de treinamento
Capacidade de criar infraestruturas
e cenários de ataque
a partir de imagens de máquinas
predefinidas ou personalizadas

Avaliação de desempenho
Coleta, análise e avaliação de
dados das ações do usuário em
tempo real com ações
automatizadas de verificação

Interoperabilidade pronta
Suporte à interconexão com
outras plataformas de
virtualização e redes
cibernéticas

Interfaces para interagir com
recursos virtuais e físicos
Capacidade de conectar dispositivos
físicos e usá-los na infraestrutura
virtual para treinamento ou pesquisa

Kit de ferramentas abrangente do
instrutor
Permite que um treinador
supervisione e controle a sessão de
treinamento, guie os estagiários e
receba relatórios de desempenho

Funcionalidades em destaque
Realismo

Ambiente isolado e controlado

Simulações hiper-realistas e replicação de
sua própria infraestrutura espelhando a
realidade

Testes sem comprometer ambientes de
produção

Escalabilidade
Plataforma de virtualização que escala ativamente
com a demanda do usuário, sem limite superior

Orquestração
Configuração automatizada, coordenação e
gerenciamento da plataforma e treinamento

Personalização
Uma ampla gama de ferramentas e
soluções que permitem ajuste às
necessidades individuais

Puramente software, solução
econômica
Instalação rápida, acesso mundial 24 horas por
dia, 7 dias por semana, simulações rentáveis
sem licenças caras

Sobre nossa empresa
Somos vectorsenergy, proprietário da linha
cibernética CDeX, que construímos em nossa
experiência e crença de que proteger seus ativos
é uma prioridade.
Há mais de 10 anos fornecemos aos especialistas
autorizações de segurança até mesmo para os
projetos mais exigentes do mundo.
Somos confiáveis diversas empresas, instituições
e organizações internacionais, incluindo a OTAN e
a União Europeia.

Ameaças cibernéticas não esperarão por um ''momento melhor''

Eleve sua segurança cibernética para o próximo
nível e entre em contato conosco hoje!
Distribuidor Exclusivo
para a América do Sul
+55 19 31125008
fale.conosco@kryptus.com

