HPE ArcSight Portfolio
Gerenciamento e correlação de eventos em tempo real
O HPE ArcSight é um portfólio líder em gerenciamento de segurança, correlação de
logs de evento e tratamento de informações de segurança.
Suas soluções identificam e mitigam potenciais riscos de negócios empresarias, através da
identificação, priorização e resposta a ataques externos ou internos.
Esta solução simplifica a operação de segurança e mantém o ritmo de crescimento das suas
necessidades de segurança.
Com o ArcSight ESM, você pode:
• Monitorar sistemas e infraestrutura em tempo real para possíveis ameaças
de segurança
• Identificar as ameaças com precisão em poucos minutos para que você possa
agir antes que os sistemas críticos sejam afetados
• Realizar atualizações automáticas e diárias no banco de dados de
vulnerabilidades - fique à frente das ameaças mais recentes
• Compreender a informação contextual dos eventos para que você possa
tomar decisões informadas
• Detectar indicadores de comprometimento e ameaças que de outra forma
seriam indetectáveis
• Melhorar a eficiência das atividades de tratamento de incidentes
• Automatizar e agilizar relatórios de conformidade
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ArcSight ESM
O ArcSight ESM (Enterprise Security Management) permite a expansão da sua
implantação de ESMs.
Os dados são capturados por eventos de fontes de dados específicos, sendo possível a
criação de um conjunto de nós ESM funcionando independentemente uns dos outros. Os
eventos podem ser enviados ao nó ESM principal permitindo a correlação de até centenas
de milhares de eventos por segundo em tempo real.
ArcSight ESM fornece um console principal para ajudar os provedores de serviços
gerenciados a oferecer uma solução de inteligência de segurança econômica.

Automação de fluxo de trabalho e orquestração de segurança
O ArcSight Enterprise Security Manager cria uma maneira fácil para as equipes de
monitoramento do SOC monitorar eficazmente e eficientemente os alertas detectados
através do ArcSight Command Center (ACC).

ArcSight ADP
O ArcSight ADP (ArcSight Data Plataform) é projetado para a coleta de dados em
profunda e larga escala com velocidade que o Big Data exige.
Ele coleta dados de qualquer fonte (incluindo logs, clickstreams, sensores, fluxo de
tráfego de rede, dispositivos de segurança, servidor Web, aplicações personalizadas, mídias
sociais e serviços em nuvem).
Com o ADP é possível coletar, armazenar, pesquisar e reportar os dados para obter
informações de segurança de toda organização, HPE ADP pode ser implantado localmente
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ou na nuvem para a análise de correlação e envio somente de alertas e incidentes de volta
para o sistema local.
O HPE ADP coleta dados a taxas de até 400.000 eventos por segundo, comprime e
armazena até 480 TB de dados referentes a logs e executa pesquisas em milhões de eventos
por segundo.
Dados de eventos de segurança:
Com o ESM, as variáveis de eventos e as informações coletadas são aprimoradas e
enriquecidas para fornecer mais de 400 pontos de dados individuais e específicos.
Correlação de dados poderoso em tempo real:
O ESM é capaz de correlacionar até 75.000 eventos por segundo dentro de uma
empresa.

Por quê HPE ArcSight SIEM?
• HPE ArcSight SIEM é uma solução desenvolvida por especialista em segurança;
• É necessária uma abordagem holística à inteligência de segurança, unificando
unicamente o SIEM com análises de segurança avançadas para monitoramento
de rede, usuário, aplicação e pontos de extremidade;
• Ele inclui casos de uso prontos para uso e que incluem detecção e resposta em
tempo real, automação e garantia de conformidade, além de inteligência
operacional de TI;
• Conta com uma equipe de pesquisas de segurança independente e globalmente
reconhecida da HPE (Security Research - HPESR);
• Dentre seus principais benefícios, podem ser citados: Aumento a visibilidade dos
dados para reduzir o risco de ataque e danos à reputação; Redução o risco
através de uma detecção e resposta mais rápidas de ameaças; Uso eficiente dos
recursos de segurança .
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