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M icros o f t 365 D e f e n d e r
O QUE É MICROSOFT 365 DEFENDER?
Conforme as ameaças se tornam mais complexas e os alertas persistentes aumentam, e os testes de segurança ficam
sobrecarregados com o Microsoft 365 Defender, parte da solução XDR da Microsoft aproveita o portfólio de segurança do
Microsoft 365 para analisar automaticamente os dados de ameaças em todos os domínios, criando uma imagem completa
do ataque de cache em um único painel.

MICROSOFT 36 5 DEFENDER FUNCIONA EM TODOS OS
SERVIÇOS
Interrompa os ataques antes que eles aconteçam - Reduza a superfície de ataque e elimine ameaças contínuas - Detecte e
automatize vários domínios, integre dados de ameaças para uma resposta rápida e completa - Busque em todos os seus
dados - Aproveite o tempo economizado para aplicar sua experiência exclusiva.

MAIS SOBRE O MICROSOFT 365 DEFENDER
Proteja seu anúncio de Internet e aproveite o melhor no portfólio de segurança Microsoft 365 para analisar
automaticamente os dados de domínio. Proteja identidades, endpoints, cloud apps, e-mail e documentos em uma solução
robusta. Nomeada líder no Forrester EDR Wave, Gartner Magic Quadrant na Plataforma Endpoint Protection, MITRE
ATT&CK entre outros.
Saiba mais em https://www.microsoft.com/microsoft-365/security/microsoft-365-defender

M icros o f t D e f e n d e r f or E n dpoi n t
UMA SOLUÇÃO COMPLETA DE SEGURANÇA ENDPOINT
Com o crescente número de dispositivos de trabalho remotos nas organizações, a Microsoft está oferecendo orientações,
recomendações e dicas para ajudá-lo a se manter seguro, tirar o máximo proveito de seu investimento e desbloquear
ferramentas adicionais. O Microsoft Defender for Endpoint oferece proteção preventiva, investigação automatizada de
detecção de violações anteriores e resposta.

AMEAÇA & GERENCIAMENTO DE VULNERABILIDADE
Descubra - obtenha uma visão em tempo real dos riscos com a descoberta contínua de vulnerabilidades em toda a pilha.
Priorize - concentre-se nas coisas certas no momento certo usando priorização inteligente com contexto de negócios e de
ameaças. Corrija - maximize a velocidade e minimize o impacto conectando a segurança com um único clique para
remediar perfeitamente.

MAIS SOBRE MICROSOFT DEFENDER FOR ENDPOINT
O Microsoft Defender for Endpoint é uma solução holística de segurança de endpoint fornecida em nuvem que inclui
gerenciamento e avaliação de vulnerabilidade baseada em risco, redução da superfície de ataque, proteção de próxima
geração baseada em comportamento e baseada em nuvem, detecção e resposta de endpoint (EDR), investigação
automática e correção, e serviços de caça gerenciados.
Saiba mais em https://www.microsoft.com/microsoft-365/security/endpoint-defender

M icros o f t D e f e n d e r f or Offi ce 365
PREVENÇÃO – DETECÇÃO – INVESTIGAÇÃO
Uma pilha de filtragem robusta evita ataques direcionados e baseados em volume, phishing, ransomware e malware
avançado. A Inteligência artificial líder do setor, detecta conteúdo malicioso e suspeito para identificar campanhas
projetadas para escapar da proteção. Poderosas experiências ajudam a identificar, priorizar e investigar ameaças, com
recursos de caça para rastrear em todo o Office 365.

PROTEÇÃO INTEGRADA CONTRA AMEAÇAS
Proteção nativa - a proteção integrada simplifica a administração, reduz o custo total de propriedade e aumenta a
produtividade. IA e automação líderes do setor - Escala e eficácia com fluxos de trabalho automatizados aumentam a
eficiência do SecOps. Abordagem abrangente - uma solução completa para colaboração protege contra ataques em toda a
cadeia de destruição.

MAIS SOBRE MICROSOFT DEFENDER FOR OFFICE 365
O Defender for Office 365 ajuda as organizações a proteger suas empresas, oferecendo uma gama abrangente de
prevenção, detecção, investigação e caça, resposta e remediação, conscientização e treinamento e recursos de postura
segura. Obtenha uma visão geral do produto e dos recursos do Defender for Office 365 e instruções abrangentes.
Saiba mais em https://www.microsoft.com/microsoft-365/security/office-365-defender

M icros o f t D e f e n d e r f or I de n t i t y
PROTEJA AS IDENTIDADES
Ajude as Operações de Segurança a identificar vulnerabilidades de configuração com o Microsoft Defender for Identity e
aproveitar em tempo real análise & inteligência de dados para priorizar e revelar ameaças reais. Priorize os usuários mais
arriscados em sua organização usando uma investigação do usuário para garantir uma correção eficiente, integrando o
Microsoft Defender for Identity.

GERENCIAR RISCOS DE IDENTIDADE
Proativo - ajuda a eliminar vulnerabilidades locais para evitar ataques antes que eles aconteçam. Eficiente - ajuda as
equipes de operações de segurança a usar seu tempo de maneira eficaz, entendendo as maiores ameaças. Focado - Ajuda
as operações de segurança priorizando as informações para que se concentrem em ameaças reais, não em sinais falsos.

MAIS SOBRE O MICROSOFT DEFENDER FOR IDENTITY
Comece com guias, tutoriais, vídeos e muito mais da Microsoft. Envolva-se na comunidade de tecnologia e até mesmo use
o arquivo de consulta do GitHub. Explore o enorme arquivo de consultas enviadas por clientes. Você também pode
experimentar o Enterprise Mobility + Segurança E5 para experimentar o Microsoft Defender for Identity e outros produtos
de segurança disponíveis.
Saiba mais em https://www.microsoft.com/microsoft-365/security/identity-defender

M icros o f t C l oud Ap p S e curi t y
ASSUMA O CONTROLE DO SEU AMBIENTE
Eleve sua postura de segurança assumindo o controle de seu ambiente de nuvem. Identifique e combata ameaças
cibernéticas em todos os seus serviços de nuvem com o Microsoft Cloud App Security, um corretor de segurança de acesso
à nuvem (CASB) que fornece visibilidade multifuncional, controle sobre a viagem de dados e análises sofisticadas.

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS
Integrado para suas necessidades - gerencie, controle e audite aplicativos e recursos com o Cloud App Security. Gerencie
seu acesso - Descubra sua shadow IT, entenda seu patrimônio de informações digitais e controle-o. Trabalho remoto
seguro - Use controles em tempo real para ativar a proteção contra ameaças em todos os pontos de acesso.

MAIS SOBRE O MICROSOFT CLOUD APP SECURITY
O Microsoft Cloud App Security se integra ao Microsoft 365 Defender nativamente. A integração simplifica a
implementação do Cloud Discovery estende os recursos do Cloud Discovery além de sua rede corporativa e permite a
investigação baseada em máquina. O Microsoft Cloud App Security encaminha os sinais do Microsoft 365 Defender,
proporcionando uma visibilidade mais profunda.
Saiba mais em https://www.microsoft.com/microsoft-365/enterprise-mobility-security/cloud-app-security
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