
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.

Os ambientes de TI complexos de hoje estão repletos de ativos dinâmicos tradicionais e 
modernos. Agora, as organizações estão adotando ativos virtuais e em nuvem e, com a 
continuidade dessa transformação digital, também houve um aumento acentuado na 
quantidade e na importância das aplicações Web usadas para conduzir negócios de todos 
os tipos. Por design, as aplicações Web modernas podem ser acessadas facilmente por 
usuários externos e mudam quase que constantemente, tornando-se notoriamente 
vulneráveis. Na verdade, as aplicações Web são o vetor mais comum de ataques que 
resultam em violação de dados atualmente.

As organizações precisam de uma estratégia abrangente para identificar com rapidez e 
precisão todas as aplicações Web em uso no ambiente. Para abordar isso, a equipe de 
pesquisa de alto nível da Tenable desenvolveu o Tenable.io Web App Scanning (WAS) 
visando uma cobertura de vulnerabilidades precisa e automatizada para aplicações Web 
modernas. O WAS integra as avaliações de aplicações Web à visualização de ativos do 
Tenable.io, juntamente com seus ativos da nuvem e de TI tradicional, para ter uma 
visibilidade unificada de toda a sua superfície de ataque. 

Um serviço Quick Start garante que você esteja implementando uma solução Tenable.io 
WAS para melhorar imediatamente sua postura de segurança e deixar tudo pronto para o 
futuro sucesso. Trabalharemos com você para agilizar a configuração e a integração para 
atingir a capacidade operacional máxima, de modo que sua solução seja executada com 
eficiência e proporcione visibilidade das aplicações Web e de outras fontes de risco 
cibernético no seu ambiente.

TENHA VISIBILIDADE E COMECE A 
VERIFICAR APLICAÇÕES WEB MODERNAS

COM UM SERVIÇO QUICK START

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 a 
implementação corporativa, garantindo 
que você utilize todos os recursos dos 
produtos da Tenable e descubra ativos 
de forma proativa.

• Valide integralmente os recursos 
operacionais
A verificação e demais recursos 
operacionais da solução da Tenable 
serão testados de ponta a ponta para 
que você possa ter certeza de que está 
usando seus recursos de verificação 
com eficiência.

Crie novas verificações em alguns segundos e obtenha resultados práticos 
em alguns minutos com o Tenable.io Web App Scanning
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PRINCIPAIS BENEFÍCIOS
Planejamento e preparação minuciosos
Nossas opções Quick Start de cooperação remota ou no local são 
ofertas de serviço em várias fases projetadas para aprimorar sua 
implementação na Tenable. 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.

Primeiro, trabalharemos com suas principais partes interessadas 
antes da cooperação para alinhar os objetivos do seu negócio e 
planejar uma implementação de sucesso.

Em seguida, desenvolveremos uma lista de pré-requisitos, 
identificaremos contatos e criaremos um cronograma para garantir 
que tudo corra bem. 

Configuração profissional do Tenable.io WAS
Depois de configurar o acesso e criar contas de usuário, 
implementaremos os sensores apropriados e identificaremos em quais 
aplicações Web você deseja focar. Nossos consultores também 
demonstrarão métodos eficazes para descobrir outros servidores e 
aplicações Web que possam estar em uso no seu ambiente.

Verificação inicial rápida, além de ajuste e otimização
O Tenable.io WAS fará uma verificação para identificar aplicações Web 
(URLs) e proporcionará visibilidade das suas vulnerabilidades. Nós 
analisaremos com a sua equipe os resultados de alto nível dessas 
verificações rápidas e, em seguida, ajustaremos as verificações de 
algumas aplicações Web selecionadas para maior aprofundamento.

Nossos consultores compartilharão o conhecimento que têm do setor 
e darão orientações sobre as práticas recomendadas da Tenable para 
uma verificação futura eficaz.

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

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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Figura 1. Painel do Tenable.io 
Web Application Scanning 

(WAS)

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
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