
Os pacotes Quick Start dos Serviços profissionais da Tenable® agregam valor ao 
seu investimento na Tenable e geram resultados significativos, que capacitam sua 
equipe de segurança para ver, prever e agir no risco cibernético do seu negócio. 

As organizações precisam de uma estratégia abrangente para identificar com 
rapidez e precisão as vulnerabilidades e as configurações incorretas em suas 
infraestruturas dinâmicas e oferecer orientações e recomendações claras de 
como priorizar e corrigir qualquer exposição. 

Para organizações que estão prontas para assumir o controle do seu programa de 
gerenciamento de vulnerabilidades, os pacotes de engajamento remotos ou locais são 
ofertas de serviços em várias fases projetadas para aprimorar sua implementação da 
Tenable. Os pacotes Quick Start podem ser escalonados de acordo com seu ambiente 
e seus objetivos para oferecer uma implementação personalizada da nossa solução 
Tenable.sc™ local ou Tenable.io® baseada na nuvem.

Este pacote de serviços permitirá que você descubra e avalie seus ativos na 
superfície de ataque moderna e simplifique os processos de gerenciamento de 
vulnerabilidades para que possa concentrar melhor suas iniciativas de correção. 

Os pacotes incluem um serviço Quick Start, voucher(s) de treinamento para o 
curso com instrutor aplicável e, no nível mais elevado, um serviço de Health Check 
de acompanhamento por um ano após a implementação para otimizar a solução.

Um pacote de serviços pode diminuir o tempo necessário para atingir as metas do 
seu relatório de vulnerabilidades e ajudar a estabelecer uma base sólida e estável, 
que pode ser ampliada conforme a organização cresce.

AGREGUE VALOR COM UM PACOTE DE SERVIÇOS 
ORIENTADO A RESULTADOS DOS SERVIÇOS 

PROFISSIONAIS DA TENABLE

RESULTADOS DO 
SERVIÇO

• Agilize a instalação e a configuração 
dos produtos
Os experientes consultores da 
Tenable garantirão que sua solução 
seja instalada e configurada 
corretamente com base nos objetivos 
do seu negócio para que tudo esteja 
pronto e a postos rapidamente.

• Implemente práticas líderes do setor
Nós implementaremos e daremos 
orientações sobre as práticas 
recomendadas da Tenable para 
implementação corporativa, 
garantindo que você utilize todos os 
recursos dos produtos da Tenable e 
descubra ativos de forma proativa.

• Amplie o conhecimento operacional e 
a experiência prática 
Além do compartilhamento de 
conhecimento durante o serviço, 
os pacotes incluem vouchers de 
treinamento para os cursos virtuais 
com instrutor aplicáveis.

• Receba suporte para a sua jornada de 
gerenciamento de vulnerabilidades 
baseado em riscos
A Tenable pode avaliar a continuidade 
da resiliência e da eficácia do seu 
recurso de gerenciamento de 
vulnerabilidades baseado em riscos 
como um serviço de acompanhamento.
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PRINCIPAIS 
BENEFÍCIOS
Planejamento e design minuciosos
Trabalharemos com você para determinar o escopo da sua 
implementação com base nas especificações da sua rede e nos 
objetivos da sua jornada de VM baseado em riscos. 

Rápida implementação pelos nossos consultores
Em seguida, instalaremos e configuraremos a solução da Tenable 
para o número de ativos incluídos no seu ambiente, enquanto 
alinhamos as práticas recomendadas e validamos a operação.

Compartilhamento de conhecimento e treinamento 
formal 
Nossos consultores oferecerão treinamentos práticos e 
compartilharão nosso conhecimento e as práticas recomendadas 
do setor durante o trabalho. Além disso, os pacotes Quick Start 
incluem um ou mais vouchers de treinamento para o curso com 
instrutor aplicável ao seu produto.

Otimização da solução após o serviço
A Tenable fornecerá links de documentos úteis e relevantes para 
ajudar a manter sua implementação. O nível do pacote Optimize 
também inclui um serviço de Health Check de acompanhamento 
para ajustar sua solução após a implementação inicial.

Para obter mais informações, acesse pt-br.tenable.com/services
Fale conosco: envie um e-mail para sales@tenable.com ou acesse pt-br.tenable.com/contact

Apoio ao seu crescimento
As organizações mudam e desenvolvem-se com o tempo. Os 
Serviços profissionais da Tenable podem ajudar a garantir que sua 
solução permaneça alinhada à evolução dos requisitos do negócio. 

Equipe experiente de Serviços profissionais
O objetivo dos Serviços profissionais da Tenable é implementar 
nossos produtos para resolver seus problemas de segurança mais 
urgentes, permitindo que sua organização veja, preveja e aja nos 
riscos cibernéticos. Para conseguir isso, capitalizamos anos 
acumulados de experiência no setor para enfrentar até mesmo os 
requisitos mais desafiadores. 

Ao contratar os Serviços profissionais da Tenable, você pode 
perceber mais rápido o valor do seu investimento na Tenable e 
sentir-se confiante de que está no caminho certo para a maturidade 
do programa de gerenciamento de vulnerabilidades baseado em 
riscos. Temos um amplo portfólio de serviços e treinamentos 
disponíveis no todo mundo, remotamente ou no local, para atender 
às suas necessidades específicas.

Sobre a Tenable
A Tenable®, Inc. é a empresa de Cyber Exposure. Mais de 30 mil 
organizações no mundo todo contam com a Tenable para entender 
e reduzir o risco cibernético. Como criadora do Nessus®, a Tenable 
ampliou sua experiência em vulnerabilidades para oferecer a 
primeira plataforma do mundo para verificar e proteger qualquer 
ativo digital em qualquer plataforma de computação. Entre os 
clientes da Tenable, estão mais de 50% das empresas da Fortune 
500, mais de 30% das empresas da Global 2000 e agências 
governamentais de grande porte. Saiba mais em pt-br.tenable.com.
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Com base no tamanho e nos objetivos da sua organização, um representante de vendas da Tenable pode ajudar você a 
escolher o pacote que melhor se encaixa.

PACOTES DE SERVIÇOS QUICK START

Deploy
Um pacote Deploy foca em estabelecer práticas sólidas de avaliação de vulnerabilidades por meio do
sucesso da implementação e da operação do produto. Ele inclui um Quick Start Deploy para o Tenable.io
ou o Tenable.sc e um voucher para o curso do Tenable.io ou do Tenable.sc com instrutor.

Adopt

Um pacote Adopt foca no amadurecimento do seu processo de gerenciamento de vulnerabilidades,
começando com planejamento e design, passando por implementação e operação e chegando às
integrações básicas (exceto com o ServiceNow). O pacote inclui um serviço Quick Start Adopt para o
Tenable.io ou o Tenable.sc e dois vouchers para um curso do Tenable.io ou do Tenable.sc com
instrutor. Também faremos um serviço de Health Check de acompanhamento posteriormente para
ajustar a sua solução.

Optimize

Com um pacote Optimize, sua solução de gerenciamento de vulnerabilidades baseado em riscos pode
atingir a maturidade completa. Começando com um Cyber Exposure Workshop, ele aborda todas as
fases de design, implementação, operação e integração da solução, incluindo um serviço Quick Start
Optimize para o Tenable.io ou o Tenable.sc. Também estão incluídos três vouchers para um curso do
Tenable.io ou do Tenable.sc com instrutor. Também faremos um serviço de Health Check de
acompanhamento posteriormente para otimizar a sua solução.

https://pt-br.tenable.com/
https://static.tenable.com/training/ProServ/ds/PS_DS_QS_Deploy_Tenable.io.pdf
https://static.tenable.com/training/ProServ/ds/PS_DS_TIO_Specialist_Course.pdf
https://static.tenable.com/training/ProServ/ds/PS_DS_TSC_Specialist_Course.pdf
https://static.tenable.com/training/ProServ/ds/PS_DS_QS_Adopt_Tenable.io.pdf
https://static.tenable.com/training/ProServ/ds/PS_DS_TIO_Specialist_Course.pdf
https://static.tenable.com/training/ProServ/ds/PS_DS_TSC_Specialist_Course.pdf
https://static.tenable.com/training/ProServ/ds/PS_DS_Health_Check.pdf
https://static.tenable.com/training/ProServ/ds/PS_DS_CyberExposureWorkshop.pdf
https://static.tenable.com/training/ProServ/ds/PS_DS_QS_Optimize_Tenable.io.pdf
https://static.tenable.com/training/ProServ/ds/PS_DS_TIO_Specialist_Course.pdf
https://static.tenable.com/training/ProServ/ds/PS_DS_TSC_Specialist_Course.pdf
https://static.tenable.com/training/ProServ/ds/PS_DS_Health_Check.pdf
http://pt-br.tenable.com/services
http://pt-br.tenable.com/services
mailto:sales@tenable.com
mailto:sales@tenable.com
http://pt-br.tenable.com/contact
http://pt-br.tenable.com/contact
https://static.tenable.com/training/ProServ/ds/PS_DS_QS_Optimize_Tenable.io.pdf
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