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INTERROMPA ATAQUES À NUVEM

CRIE UMA ESTRATÉGIA DE
SEGURANÇA PARA A TI HÍBRIDA

 

ENXERGUE MAIS, SAIBA
MAIS, FAÇA MAIS

 

APLIQUE SHIFT LEFT E
AUTOMATIZE DEVOPS

 

 

• Proteja sua nuvem do seu jeito: privada, pública, híbrida
• Maximize as capacidades de TI para

obter melhores resultados
• Garanta a consistência da segurança em

toda a infraestrutura híbrida
• Entenda a mentalidade dos adversários

• Proteja dados críticos e as 'joias da coroa’
• Integrações e segurança resistentes

ao futuro

• Construa com segurança na nuvem
• Acelere a entrega de aplicações e o tempo de 

lançamento no mercado
• Automatize a segurança nos pipelines de CI/CD

• Elimine erros de codificação e proteja 
ambientes de container e sem servidor

• Aprimore o conhecimento e a compreensão 
dos adversários da nuvem

• Obtenha visibilidade em todas as nuvens e aplicações
• Simplifique o gerenciamento e a descoberta

de recursos e aplicações em nuvem
• Automatize e aplique políticas de segurança, 

conformidade e governança
• Previna ameaças baseadas em identidade

• Proteja o plano de controle

• Previna e elimine ameaças de segurançaem tempo 
real em qualquerworkload, em qualquer lugar

• Automatize a prevenção de ataques à nuvem
• Investigue e corrija incidentes

mais rapidamente
• Descubra ameaças ocultas com

investigação e resposta integradas a
ameaças na nuvem

Melhore sua segurança na nuvem sem comprometer o desempenho.
Solicite uma demonstração e saiba mais sobre as soluções de segurança 

em nuvem CrowdStrike em  https://www.crowdstrike.com/cloud-security/   

Sobre a CrowdStrike
A CrowdStrike redefiniu a segurança com a plataforma nativa em nuvem mais avançada do mundo que protege 
e capacita as pessoas, processos e tecnologias que impulsionam as empresas modernas. A CrowdStrike 
protege as áreas mais críticas quanto a risco corporativo – endpoints e workloads em nuvem, identidade e 
dados – para manter os clientes à frente das ameaças atuais e impedir ataques. Alimentada pela Nuvem 
de Segurança CrowdStrike, a plataforma CrowdStrike Falcon aproveita indicadores de ataque em tempo real, 
inteligência de ameaças, evolução de estratégia adversária e telemetria enriquecida de toda a empresa para 
fornecer detecções hiperprecisas, proteção e remediação automatizadas, investigação de ameaças de elite e 
observabilidade de vulnerabilidades  priorizada. Por ser construída especificamente em nuvem com uma 
arquitetura de um único agente leve, seus clientes se beneficiam de escalabilidade incomparável, proteção e 
desempenho superiores, complexidade reduzida e tempo de retorno imediato.
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