
Instalação especializada da tecnologia 
Cisco Stealthwatch
O Cisco® Stealthwatch oferece a visibilidade detalhada necessária 
para o tráfego na rede. Você detecta anomalias de comportamento e 
pode realizar investigações forenses extensivas com essa tecnologia 
superior. Com a decisão tomada, você precisa entrar em serviço. 
Quanto mais tempo levar, mais risco você enfrentará.

Para instalar o Stealthwatch, você precisa de requisitos, projetos, 
planos de implementação, testes e muito mais. Você precisa limitar 

pode não estar presente na equipe interna. A equipe pode ter outros 
projetos estratégicos que limitam o tempo para se dedicar aos 
projetos de implementação.

Então, onde você encontra a experiência necessária que resulta em 
uma implementação de baixo custo e ajuda a limitar o risco?

Nos criadores de tecnologia, na Cisco.

Benefícios: 
•  Menos risco: devido à nossa vasta experiência, 

sabemos onde as vulnerabilidades estão em 
uma implementação do Cisco Stealthwatch e 
ajudamos a garantir que você não as 
experimente. Isso inclui manter a conectividade 
e evitar perdas de produtividade com 
planejamento e coordenação cuidadosos em 
todas as unidades de negócios.

•  Menor custo: temos a experiência de planejar 
e executar implementações do Stealthwatch na 
primeira vez. Você evita o retrabalho caro e 
períodos de inatividade não planejados e 
aumenta o ROI.

•  Implementação mais rápida: nossos 
especialistas sabem a maneira mais rápida de 
projetar, criar, testar e implantar uma 
implementação do Stealtwatch. Eles fazem isso 
todos os dias, então sabem fazer com rapidez.

•  Experiência avançada: os fabricantes do 
Stealthwatch estão muito familiarizados com 
todos os recursos e podem trabalhar com você 
para planejar uma instalação e uma 

de segurança.

Serviços de implementação do 
Stealthwatch
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Serviços de implementação do Cisco Stealthwatch
A equipe de implementação de Cisco Stealthwatch colabora com os especialistas internos sobre a rede, para desenvolver uma abordagem personalizada 
que se alinhe aos objetivos de segurança. Trabalhamos com você para coletar os requisitos, projetar uma solução e planejar uma implementação de acordo 
com as melhores práticas e o capital intelectual que acumulamos, por meio de nossa extensa base de instalação e das experiências de quase 35 anos na 
rede. O resultado é uma implementação rápida, com risco limitado e baixo custo. Você mantém a produtividade e a continuidade do serviço e começa a 
experimentar o valor dos detalhes fornecidos pela tecnologia Stealthwatch. Depois da instalação, continuamos nossa colaboração para ajudar você a 

dar constantemente com alarmes falsos 
positivos. Unimos tudo com treinamento para que você possa aumentar a experiência da equipe e entender como manter os sistemas.

Componentes da solução
Para criar a implementação do Stealthwatch ideal para a empresa, oferecemos uma ampla variedade de opções:

•  Desenvolvimento de requisitos de solução: trabalhamos em todas as 
empresas para determinar os requisitos, incluindo a realização de uma 
análise de lacunas para ajudá-lo a determinar onde concentrar os recursos.

•  Projetos de arquitetura de alto nível e de baixo nível: trabalhamos com 
você para documentar projetos de arquitetura de alto nível e de baixo nível 
que correspondem aos requisitos documentados.

•  Preparação do local: nossa equipe avalia a disponibilidade dos locais para 
a instalação do StealthWatch e fornece nossas recomendações para itens 
como racking, espaço, fontes de alimentação, ar condicionado e acesso ao 
site, além de fornecer uma lista de todos os equipamentos necessários 
antes da implementação.

•  Desenvolvimento do plano de implementação: trabalhamos para 
determinar a estratégia de implementação e os cenários de acordo com as 
informações das equipes apropriadas. Em seguida, nossos especialistas 
criam um plano para implantar a nova solução StealthWatch.

•  Execução de implementação: realizamos as tarefas de implementação e 

•  Suporte à implementação: esse período de suporte consultivo ocorre 
durante a execução de atividades de implementação.

•  Suporte após a implementação: a Cisco oferece um período de suporte 
consultivo para avaliar os problemas ocorridos durante a implementação, 

•  Planejamento e execução de migração: trabalhamos com você para 
desenvolver um plano de migração da nova solução StealthWatch e, em 
seguida, realizar a migração por todas as tarefas para o estado de 
produção.

•  Suporte à migração e suporte após a migração: você obtém um 
período de suporte consultivo especializado para ajudar a equipe durante 
e após a realização das atividades de migração.

•  Desenvolvimento do plano de teste: a Cisco cria um plano de teste de 
nível alto com base nos documentos de design de nível alto (HLD) e 
design de nível baixo (LLD), com base nas descobertas de um workshop 
colaborativo.

•  Teste de execução: a Cisco executa as atividades de teste de acordo 
com o plano de teste aprovado.

•  Suporte de teste: oferecemos suporte consultivo durante o desempenho 
das atividades de teste.

•  Transferência de conhecimento: fornecemos transferência de 
conhecimento formal e informal à equipe sobre tópicos relevantes ao 
StealthWatch.

•  Desenvolvimento do livro de execução de operações: nossos 
especialistas em StealthWatch proporcionam à equipe um recurso 
personalizado e valioso para usar no gerenciamento da nova solução de 
segurança.

O que vem a seguir?
entação de tecnologia de segurança da 

Cisco? Consulte nosso site para obter mais informações.

UA e em outros países. Para consultar a lista de marcas comerciais da 
Cisco, acesse: www.cisco.com/go/trademarks. Todas as marcas de terceiros citadas pertencem a seus respectivos detentores. O uso do termo "parceiro" não implica uma relação de so ciedade entre a Cisco e qualquer outra empresa. (1110R)
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https://www.cisco.com/c/en/us/products/security/implementation-services.html?dtid=osscdc000283

