FICHA TÉCNICA

FORÇA DE TRABALHO, PROVA DE VALORE

Protegendo a força de trabalho
dinâmica: Cobertura da POV
A POV (prova de valor) da Darktrace é um teste de 30 dias da tecnologia Enterprise Immune System, desenvolvida para demonstrar rapidamente o valor da Ciber IA de autoaprendizagem na proteção de funcionários e da organização contra ameaças cibernéticas.
A POV oferece especificamente cobertura dos comportamentos dos usuários em aplicações SaaS, escritórios remotos e locais importantes,
dentro ou fora da VPN. Ao aprender sobre sua organização e seus usuários “na prática”, o Enterprise Immune System da Darktrace adapta-se
a novos comportamentos e relacionamentos à medida que eles se formam, oferecendo recursos incomparáveis de detecção e visibilidade
de ameaças e resposta autônoma em todo o seu sistema digital.
Com o objetivo de proteger as atividades distribuídas das forças de trabalho dinâmicas atuais, a POV da Darktrace abrange os seguintes
ambientes:

Ambiente de rede

Ambientes SaaS (opcional)

O tráfego de rede principal em tempo real é analisado por meio da implantação de um sensor
físico (equipamento) ou instalação de sensores
virtuais.

Estenda a cobertura para seus aplicativos SaaS
para obter uma visibilidade superior da atividade
do usuário. Escolha dar cobertura para até dois
dos seguintes aplicativos: Microsoft 365 (Office
365), Salesforce, Dropbox, Box.com ou GSuite.

Entender como a Darktrace operava e configurá-la em nosso ambiente foi a
implantação mais eficaz e rápida que já fizemos.
– Qadir Nawaz, Chefe de TI, King’s Hawaiian

Em uma semana, o Enterprise Immune System notificou sobre ameaças e
vulnerabilidades das quais estávamos totalmente alheios.
– Gabe Cortina, CTO, Bunim/Murray Productions

Após a configuração da Darktrace, observamos resultados com muita rapidez, o
que significa que meus funcionários podem dedicar mais tempo a um trabalho
mais estratégico.
– Matt Wood, Gerente de Segurança da Informação, Trek Bikes
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Cronograma da Prova de Valor
Chamada de dimensionamento
Chamada de 15 minutos para discutir o
escopo da POV

Instalação (hardware ou virtual)
Instalação do Enterprise Immune System pelo
Engenheiro Cibernético da Darktrace

Chamada de lançamento da POV
Chamada para conversar sobre as expectativas e
analisar quaisquer tarefas administrativas

Sessão 1
Descrever o processo da POV, incidentes iniciais e
demonstração da Plataforma de Ciber IA

Proposta comercial
Fornecimento da proposta personalizada de preços

Sessão 2
Discussão sobre outros incidentes, apresentação
da proposta comercial e demonstração da
Darktrace Antigena

Sessão 3
Quaisquer perguntas pendentes são respondidas
e benefícios adicionais são apresentados

Resumo da POV
Resumo executivo personalizado da POV é
fornecido para uso interno

Conclusão do contrato
Os termos legais são finalizados e os contratos
assinados

Implantação completa + treinamento
de usuários
A Darktrace será totalmente implantada e o
treinamento de usuários poderá começar
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