
Uma cooperação com os Serviços profissionais da Tenable® ajuda a otimizar 
a implementação da sua solução Tenable.io oU Tenable.sc para que você 
possa ver, prever e agir no risco cibernético do seu negócio.

O atual cenário de rápidas mudanças, o aumento da imprevisibilidade 
e a disparada da força de trabalho remota estão desafiando como nunca 
as organizações a manter a continuidade dos seus programas de 
gerenciamento de vulnerabilidades (VM). É crucial manter a resiliência 
dos programas de segurança e ter proatividade na aplicação de patches 
para eliminar as vulnerabilidades que têm maior impacto e minimizar 
o risco geral para as operações do negócio.

A Health Check da Tenable avaliará a resiliência das suas atuais operações 
de gerenciamento de vulnerabilidades, identificará lacunas e recomendará 
técnicas de mitigação para maximizar a eficácia da sua solução de 
segurança. A avaliação eficiente dos riscos dos seus ativos permitirá que 
sua organização tome decisões mais eficazes e focadas no negócio.

A equipe de Serviços profissionais da Tenable e nossa rede global de 
parceiros certificados fazem recomendações sobre a otimização dos 
produtos e as práticas recomendadas do setor. A experiência deles foi 
adquirida com anos de prática com milhares de clientes no mundo todo. 

APRIMORE A RESILIÊNCIA DO SEU PROGRAMA 
DE VM COM UM SERVIÇO DE HEALTH CHECK 

PARA O TENABLE.IO OU O TENABLE.SC

FICHA DE 
DADOS

RESULTADOS DO 
SERVIÇO

• Avalie seu programa de VM
Descubra como melhorar a cobertura 
e a eficácia do seu atual programa de 
gerenciamento de vulnerabilidades, 
gerenciado na nuvem ou no local.

• Siga as práticas recomendadas
Nossos consultores seguirão as práticas 
recomendadas conhecidas e aplicarão 
a comprovada metodologia Tenable®

em cada etapa.

• Integre as ferramentas com as 
nossas soluções
Aumente a eficiência utilizando as 
diversas opções disponíveis para 
integração com as soluções da 
Tenable.

• Mantenha sua implementação 
Nós compartilharemos 
conhecimentos e criaremos uma 
documentação para ajudar você 
a manter sua implementação no 
estado mais eficaz.

Obtenha recomendações de como reduzir seu risco cibernético com uma Health Check 



PRINCIPAIS 
BENEFÍCIOS
Planejamento e avaliação minuciosos
Nossas opções de cooperação remota ou no local são ofertas 
de serviço em várias fases projetadas para aprimorar sua 
implementação na Tenable. 

Primeiro, trabalharemos com você para determinar o escopo 
da sua implementação com base nas especificações da sua 
rede e nos objetivos da sua jornada de gerenciamento de 
vulnerabilidades baseado em riscos.

Em seguida, conduziremos uma revisão e avaliação de alto nível 
para analisar seus processos atuais de verificação e relatórios, 
identificar fluxos de trabalho e automação e avaliar a eficiência 
geral das suas operações de gerenciamento de vulnerabilidades, 
enquanto anotamos áreas para melhoria.

Análise rigorosa da solução e implementação 
Nossos consultores oferecerão orientação e direcionamento 
enquanto compartilham os conhecimentos e as práticas 
recomendadas do setor. Nós trabalhamos com você para 
ajustar vários aspectos da sua solução Tenable.io (gerenciado 
na nuvem) ou Tenable.sc (gerenciado no local) para otimizar seu 
programa de VM.

Documentação abrangente da solução

A Tenable desenvolverá e fornecerá a documentação para ajudar 
você a manter sua implementação e diminuir a lacuna de Cyber 
Exposure conforme surgem novas ameaças.

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
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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. 
Aproximadamente 40 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 60% das empresas Fortune 500, 40% das 
empresas Global 2000 e órgãos governamentais de grande 
porte. Saiba mais em pt-br.tenable.com.

Melhore a 
resiliência com uma 

Health Check de 
gerenciamento de 
vulnerabilidades. 
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