VISITE NOSSO WEBSITE

https://gat.digital

Plataforma Integrada de Governança e
Gestão de Segurança da Informação
Gestão de segurança baseada em riscos que, de forma
proativa e centralizada, facilita o aumento da
maturidade do programa de Segurança
SOBRE O
da Informação, provendo contexto
GAT CORE
e automação de processos e
O GAT Core é uma plataforma GRC na
tarefas recorrentes.
nuvem que facilita a gestão e governança de
segurança da informação nas empresas.

Por meio de sua API aberta, oferece integração com diferentes fontes
de dados e ferramentas disponíveis no mercado. A plataforma permite o
gerenciamento de riscos e ameaças cibernéticas de forma integrada, considerando
ativos de tecnologia, processos, fornecedores e pessoas.
Atualmente, é a principal ferramenta de gestão de segurança da informação de nossos clientes, sendo
utilizada para gerenciar processos e estabelecer práticas de governança em SI, gerando entregas de forma
eficiente, com automação, consistência, qualidade e escalabilidade.

PRINCIPAIS DIFERENCIAIS
Gestão integrada de riscos
de Segurança da Informação

Integração e automação
de processos e tarefas

Tomada de decisão
baseada em risco

Criação de Workflow
dentro do SGSI

PRINCIPAIS APLICAÇÕES
•
•
•
•
•
•
•

Programa de Segurança e Conformidade
Gestão de Vulnerabilidades Baseada em Risco
Risco de Terceiros e Fornecedores
Inventário Integrado
App Sec
Riscos de Fator Humano
Gerenciamento de Pentests

INTEGRAÇÕES NATIVAS
•
•
•
•
•
•

Nessus Professional
Qualys
Tenable.io
Burp Suite
Jira Service Desk
Have I Been Pwned?

S i g a - n o s n a s r e d e s s o c i ai s : @ g a t in f o s e c

Assuma o controle dos ativos, vulnerabilidades e
riscos cibernéticos que ameaçam sua empresa
Gestão de segurança da informação baseada em risco
Classifique os ativos por criticidade, agrupando-os por unidade de negócios ou produtos
(BIA - Business Impact Analysis). Tome decisões com base nos riscos inerentes ao negócio.

Detecção e gestão de vulnerabilidades
Identifique automaticamente vulnerabilidades em ambientes de nuvem e reduza
o risco de invasões, ciberataques e vazamentos de dados.

Comunicação facilitada com a equipe interna e o supply-chain
Crie relatórios e dashboards que trazem maior clareza e facilitam o compartilhamento
de informações críticas com todos os setores da empresa e com terceiros.

Análise da evolução do programa de segurança
Utilize nossas soluções integradas para auxiliar na criação e manutenção
do SGSI (Sistema de Gestão de Segurança da Informação).

Programa de Segurança e Conformidade

Vulnerabilidades Baseadas em Risco (RBVM)

Avalie e evolua a maturidade do seu programa frente
aos principais frameworks e normativas.

Integre seus scanners de varredura, tenha visibilidade
contínua e priorize as correções mais importantes.

Análise e Gestão de Risco de Terceiros

Visibilidade do Inventário e Superfície de Ataque

Avalie e gerencie a segurança de terceiros aplicando
um assessment online e obtendo o score de segurança.

Organize e classifique seus ativos atribuindo contexto
de negócio na gestão de segurança.

Conformidade e Controles em AppSec

Risco de Fator Humano

Segurança de Aplicação: estabeleça requisitos de
segurança para aplicações e acompanhe a adoção dos
controles e riscos residuais.

Descubra os usuários com vazamento de senhas,
importe resultados de phishing e ganhe eficácia em
seu programa de conscientização.

Gestão de PenTests
Centralize as atividades de testes de segurança e
avaliações externas, acompanhe e compartilhe os
riscos dos produtos e projetos.
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