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Simplifique a segurança
O SecureX é uma experiência de plataforma nativa da nuvem, integrada em nosso 
portfólio e conectada à infraestrutura. Ele é integrado e aberto para simplicidade, 
unificado em um único local para visibilidade e maximiza a eficiência operacional 
para proteger a rede, os endpoints, a nuvem e as aplicações.
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Reduza a complexidade com uma experiência 
de plataforma integrada
Quando se trata de segurança, os invasores não são apenas a 
preocupação dos clientes. Você está correndo contra o tempo 
para atender às necessidades da empresa. As equipes estão 
sobrecarregadas com uma série de fornecedores e produtos 
desconectados. Está cada vez mais difícil se concentrar nas 
iniciativas de apoio ao crescimento dos negócios. Por quê?
• A arquitetura tem complexidade devido à falta de orquestração entre as tecnologias 

em vários fornecedores
• O contexto está oculto em vários consoles, com alertas inconsistentes necessários 

para tomar decisões mais rápidas e inteligentes
• O processo tem atritos devido a manuais desatualizados e scripts danificados que 

exigem manutenção manual 
• Os recursos são limitados devido à falta de talentos e de orçamento

Para enfrentar esses desafios com confiança, é necessária uma abordagem de 
plataforma para a segurança. É por isso que cada cliente do Cisco Secure tem 
direito a uma experiência mais simples com o SecureX.
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Integrado e aberto 
para simplicidade

Unificado em um único 
local para visibilidade

Eficiência operacional 
maximizada

Incluído  
em todos os 
produtos Cisco 
Secure

Em 15 minutos, 
obtenha benefícios 
reais usando o que 
você já tem

Na metade do 
tempo, visualize 
ameaças no 
ambiente1

Economize 100 horas 
ao automatizar os 
fluxos de trabalho2

85% de redução 
no tempo de resposta 
e correção2
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Simplicidade, visibilidade e 
eficiência se convertem em 
valor agregado para:
• Reduzir o tempo de permanência 

das ameaças, combatendo 
os ataques e mantendo a 
conformidade

• Viabilizar decisões mais rápidas 
com sobrecarga reduzida, melhor 
precisão e menos erros

• Economizar tempo e melhorar 
a colaboração automatizando 
a segurança em equipes de 
SecOps, ITOps e NetOps

• Perceber os resultados mais 
desejados com métricas avaliadas 
e significativas

• Acelerar o retorno do investimento 
e reduzir os custos quando você 
investe em mais produtos Cisco 
Secure
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Simplifique para maximizar os 
benefícios

Acesse:
cisco.com/go/SecureX

“ Uma abordagem de plataforma 
como o SecureX é o futuro da 
segurança na Mohawk Industries3. 
Isso tornará as coisas mais fáceis 
e rápidas, e veremos muito mais 
acontecendo em nosso ambiente 
do que nunca.”
Michael DeGroote, consultor de infraestrutura
3. Fortune 500, classificação - 315 

Clique para ver a 
demonstração Comece hoje mesmo:

Entre no SecureX 

Transforma a segurança 
de um bloqueador em 
um facilitador
Uma arquitetura de back-end conectada 
se traduz em uma experiência de front-end 
confiável. A faixa de opções e um login 
único e seguro permitem compartilhar e 
manter o contexto de incidentes em um único 
local durante a navegação pelos consoles. 
O painel personalizável permite visualizar 
o que é importante para você, incluindo 
métricas operacionais, visibilidade de ameaças 
emergentes e acesso a novos produtos com 
um único clique. A aplicação de resposta a 
ameaças acelera as investigações de ameaças 
e o gerenciamento de incidentes ao agregar e 
correlacionar inteligência global e contexto local 
em uma exibição. Nossa tela de arrastar e soltar 
para orquestração permite que você crie seu 
próprio fluxo de trabalho sem código ou com 
código baixo, eliminando o atrito nos processos 
e automatizando as tarefas de rotina.
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