FALCON DISCOVER
HIGIENE DE TI CROWDSTRIKE
Obtenha visibilidade em tempo real de quem e o que está na sua rede. Obtenha
instantaneamente um inventário preciso dos sistemas em seu ambiente, do software
que eles estão executando e de como as contas de usuário estão sendo utilizadas.

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS
FALCON DISCOVER - VISIBILIDADE EM TEMPO REAL
E INVENTÁRIO
Para as equipes de TI e Segurança que precisam identificar e rastrear
computadores e aplicações em sua rede, o Falcon DiscoverTM é a
solução de higiene de TI da CrowdStrikeTM. O Falcon Discover monitora
e executa inventário de sistemas, uso de aplicações e uso de contas de
usuário em tempo real.

• Veja quem está na sua rede o tempo todo — O inventário de sistema
em tempo real fornece uma visão de todos os dispositivos
gerenciados e não gerenciados no ambiente em um painel simples
com opções de detalhamento.
• Descubra quais aplicações seus usuários estão executando — O
inventário de aplicações em tempo real fornece uma visão de todas
as aplicações em execução no ambiente por meio de um painel
simples com opções de detalhamento. Você pode ver quais
aplicações estão sendo executadas NO MOMENTO em quais hosts
sem afetar o endpoint. Você também pode determinar quando a
aplicação foi iniciada originalmente e mudar para outros endpoints
executando a mesma aplicação para obter mais contexto,
localizando o uso por aplicação ou por host.
• Veja onde e como as contas de usuário estão sendo acessadas em
seu ambiente — O monitoramento de contas fornece visibilidade do
uso das credenciais de administrador e redefinições de senha por
toda a empresa. O Falcon Discover fornece informações sobre
tendências de logon (atividades/duração) em que as credenciais
estão sendo usadas e informações de atualização de senhas.

» Obtenha visibilidade em tempo
real e retroativa de seus ativos
e aplicações
» Esteja mais bem preparado
para enfrentar ameaças
» Identifique computadores não
autorizados instantaneamente
» Encontre sistemas desprotegidos
» Descubra quais aplicações seus
usuários estão realmente usando
» Veja onde as contas privilegiadas
estão sendo acessadas

FALCON DISCOVER (CONTINUAÇÃO)

CAPACIDADE PRINCIPAIS DO PRODUTOS
ESTEJA PRONTO PARA ENFRENTAR AMEAÇAS

SEGURANÇA
PREVENTIVA E ALÉM

• Fortaleça sua postura de segurança de forma proativa — o Falcon
Discover permite que você identifique o que está sendo utilizado para
garantir a melhor disponibilidade possível para enfrentar ataques. Ao
relatar sistemas e aplicações não autorizados em seu ambiente, o Falcon
Discover permite melhorar sua postura de segurança, solucionando
problemas de segurança antes dos ataques acontecerem.
• Detecte aplicações indesejadas e vulneráveis — detecte se aplicações
sem correções ou vulneráveis estão sendo usadas, para que você possa
corrigi-las antes que um invasor possa tirar vantagem.
• Corrija sistemas não protegidos e não autorizados — O inventário do
sistema permite localizar e corrigir sistemas não gerenciados e também
abordar sistemas que podem ser um risco para a sua rede, como
dispositivos BYOD não protegidos ou sistemas de terceiros.
• Atenue o abuso de contas privilegiadas — Monitore o uso e a criação de
credenciais de administrador em toda a empresa e detecte se elas estão
sendo usadas de forma inadequada e fora do contexto.
VÁ ALÉM DA SEGURANÇA
• Reduza os custos de licenciamento — O inventário de aplicações em

A segurança começa com a
descoberta de onde você não
está protegido. Assim, você pode
fechar lacunas de segurança e
estar mais bem preparado para
enfrentar ameaças. O Falcon
Discover fornece a visibilidade e
as informações de que as
equipes de segurança e TI
precisam para garantir uma
defesa abrangente contra as
ameaças sofisticadas de hoje.

tempo real informa com que frequência e por quanto tempo os usuários
executam uma aplicação, permitindo conciliar os custos das licenças com
as necessidades reais.
• Satisfaça os requisitos de conformidade — Ao automatizar
completamente a visibilidade e o inventário necessários para garantir
alguns requisitos de conformidade, o Falcon Discover o ajuda a alcançar,
manter e comprovar os requisitos de conformidade.
APROVEITE O RETORNO DE VALOR IMEDIATO
• Economize tempo, esforço e dinheiro — O Falcon Discover baseado na
nuvem é fornecido pela plataforma CrowdStrike FalconTM e não requer
nenhuma infraestrutura de gerenciamento local.

A CrowdStrike é líder em proteção de
endpoints de última geração entregue
em nuvem. A CrowdStrike revolucionou a
proteção de endpoints ao ser a primeira e

• Imediatamente operacional — O Falcon Discover pode ser implementado
em horas e já sai na frente, monitorando e gravando imediatamente após

única empresa a unificar antivírus de
última geração, detecção e resposta de

a instalação, sem a necessidade de reinicializações, gravação de

endpoint (EDR) e um serviço de investigação

consultas, linha de base ou configurações complexas.

gerenciada 24x7 - tudo entregue através de
um único agente leve.

• Impacto zero no desempenho — As pesquisas de inventário ocorrem na
nuvem e têm impacto zero nos endpoints e na rede.

Saiba mais em crowdstrike.com.br

