
Um Quick Start dos Serviços profissionais da Tenable® transforma seu produto em 
uma solução de segurança, permitindo que você veja, preveja e aja no risco 
cibernético do seu negócio.

O Microsoft Active Directory é usado pela vasta maioria das grandes organizações 
do mundo como o principal método de autenticação e autorização, o que o torna um 
vetor de ataque comum. Como as grandes corporações globais têm arquiteturas de 
AD complexas e em constante evolução, as equipes de segurança têm dificuldades 
em acompanhar o ritmo para aplicar as práticas recomendadas e monitorar 
a segurança. 

As organizações precisam identificar com precisão os pontos fracos e os 
problemas de configuração no AD, detectar rapidamente a ocorrência de ataques 
e receber orientações claras de como priorizar e corrigir exposições. 

Para abordar isso, a Tenable desenvolveu os mais amplos recursos de avaliação, 
com cobertura líder de mercado, para ajudar a encontrar e corrigir os pontos fracos 
na arquitetura do AD da sua organização. O Tenable.ad detecta a ocorrência de 
ataques em tempo real, sem a necessidade de implementar agentes ou usar 
contas privilegiadas. 

Um serviço Quick Start garante que você está implementando uma solução da 
Tenable para melhorar imediatamente sua postura de segurança e deixar tudo 
pronto para o sucesso futuro. Trabalharemos com você para agilizar a configuração 
e a integração para atingir a capacidade operacional máxima do Tenable.ad, de 
modo que sua solução seja executada com eficiência e proporcione visibilidade 
do risco cibernético do seu ambiente.

PROTEJA O ACTIVE DIRECTORY 
COM UM SERVIÇO QUICK START 

PARA O TENABLE.AD

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.

• Capacite-se para obter o máximo 
valor. 
Nós vamos capacitar você para usar 
a solução Tenable.ad como a fonte 
primária de informações de segurança 
do AD.

• Amplie seus conhecimentos de 
segurança do Active Directory (AD).
Os consultores experientes da 
Tenable compartilham seus 
conhecimentos sobre as práticas 
recomendadas de segurança para 
o AD para garantir a manutenção 
eficiente da sua implementação.

• Melhore a visibilidade da 
conformidade.
O Tenable.ad pode oferecer melhoria 
da maturidade da conformidade 
em tempo real por meio de painéis 
e alertas.

FICHA DE DADOS

Use o Tenable.ad para encontrar e corrigir vulnerabilidades do AD antes que os ataques ocorram.



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 segurança do AD.

Implementação rápida

Em seguida, instalaremos e configuraremos a solução Tenable.ad 
(na nuvem privada da Tenable ou no local) para as florestas 
e os domínios do Active Directory incluídos e validaremos 
a implementação.

Compartilhamento de conhecimento

Nossos consultores oferecerão treinamento prático e 
compartilharão seus conhecimentos sobre as práticas 
recomendadas de segurança do AD para ajudar a determinar 
onde concentrar suas iniciativas de correção.

Visibilidade organizacional

Como os riscos cibernéticos são examinados com mais cuidado 
a cada dia, os Serviços profissionais da Tenable podem ajudar 
a configurar painéis para que as partes interessadas da 
organização tenham a visibilidade necessária para tomar 
decisões fundamentadas e agir rapidamente.

Integração do ecossistema

Os Serviços profissionais da Tenable podem ajudar você a integrar 
o Tenable.ad no seu ecossistema e usá-lo como uma fonte proativa 
de informações sobre problemas no AD do seu ambiente.

Documentação abrangente da solução

A Tenable fornecerá links de documentos úteis e relevantes 
para ajudar a manter sua implementação.

Para obter mais informações: acesse pt-br.tenable.com
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. Estamos abertos para a oportunidade de discutir 
suas necessidades futuras.

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 segurança. Temos um amplo portfólio de serviços e 
treinamentos disponíveis no mundo todo, 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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