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Tenha Visão de Tudo e Tome as Ações Certas

Apresentação Técnica e Comercial

Conheça

Somos
Nosso time Realizou mais de 800 projetos de Cyber Segurança,
Implementando SIEM para os maiores SOC’s Brasileiros

O que é o
“ Criamos o Logs360 após realizar mais de 800 projetos de Cyber Segurança e Identificar que a maior
necessidade de nossos clientes era ter a Visibilidade, Monitoração e Resposta automatizadas a incidentes

de Seguranças Internos e Externos”
Fabio Pamio – CEO Logs360

A Plataforma de Cyber Segurança

Analise, Resposta e Automação a
Incidentes de Cyber Segurança
Gerenciamento e Armazenamento de
Eventos de Segurança

Monitoração de Performance e
Segurança de Aplicações
Monitoração de
Infraestrutura e Cloud

E Muito Mais !

SIEM

Log Management

Solução Completa para monitorar,
alertar e responder a incidentes de
segurança criados internamente ou
externamente. Necessário para
monitorar a Proteção de Dados
exigido pela LGPD

Feito para coletar, armazenar e
realizar buscas avançadas quando
necessário para normativas como
PCI, HIPPA e LGPD. Necessário para
armazenar eventos de segurança
para auditorias

Monitorar Aplicações

Monitoração de
Cloud

Essencial para monitorar a performance
de sua aplicação e entender a utilização
do usuário final e para monitorar a
segurança do código criado para não
sofrer com fraudes internas ou de
internet

Excelente solução para monitorar
infraestrutura local ou de nuvem de
servidores, Aplicações internas ou do negócio
para que esteja sempre atento a necessidade
de crescimento ou problemas de paralisação
de ambiente

Monitore Tudo com Nosso

SIEM

Em Nuvem
E Analise a Segurança da
Aplicação

Analise e Gerencie todos os eventos de Segurança de sua
Rede, Servidores e Usuários, identifique acessos indevidos,
ataques Internos e externos. Receba Alertas por SMS,
Telegram e escale o Time responsável e use a Inteligência
de Automação de mais de 5.000 Casos de Usos criados em
diversas Verticais.
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SOAR

Automação
De Segurança

Orquestração e Automação de

Segurança
.
Abrange a orquestração
e automação de
segurança projetada para melhorar a
eficiência do seu centro de operações de
segurança ou para ajudar seu time a tomar
ações baseadas em estudos realizados.

Gerenciamento e Armazenamento de

Eventos de Segurança

Compliance

LGPD

Armazene eventos de segurança
para estar compliance com
Normativas como PCI, HIPPA e
LGPD

Mantenha eventos de segurança salvos
para consultas necessárias para a
normativa LGPD .

Envie e Processe logs gerados por seus aplicativos
e infraestrutura. Use Filtros para Indexar eventos,
Observe tudo em tempo Real e Arquive tudo para
Compliance. Tenha todo o histórico armazenado e
centralizado para a LGPD.

Monitore a

Segurança e

Aplicação
E Analise a Segurança da
Aplicação

Veja exatamente onde a sua aplicação está gastando
tempo, para que você possa corrigir rapidamente problemas
e melhorar a satisfação de seus clientes. Obtenha uma
notificação por e-mail, SMS quando algo dá errado ou uma
notificação quando melhorias dão certo

Monitore a

Infraestrutura
Monitore antes de ter Problemas
Obtenha Visibilidade de sua Infraestrutura local e em

Nuvem, tudo em apenas um lugar.
Investigue o desempenho atual e histórico por CPU,

memória ou tráfego de rede.

Estamos em todas as

E On-premises

Azure

AWS

Cloud Plataform

On-premises

Micrososoft

Amazon

Google

Local

Estamos no MarketPlace e

Estamos no MarketPlace e

Estamos no MarketPlace e

Implementamos local ou

como Nuvem Privada

como Nuvem Privada

como Nuvem Privada

Em Sua Cloud

Alguns de Nossos

Casos de Sucesso na
EcoRodovias
Nossa Solução é utilizada
para monitorar parte da
Segurança externa e interna

Caso de Sucesso na
Britech
Monitoramos parte de suas
aplicações de negocio e
Infraestrutura

Caso de Sucesso na
AACD
Nossa Solução da Visibilidade
de Segurança e Proteção de
dados para a LGPD

Casos de Sucesso na
Giant Cargo
Ajudamos o cliente a ter
visão de toda a sua
infraestrutura e Segurança

Nossos Datacenters espalhados por varias

Com Alta Disponibilidade

Nossos

Competitivos
Suporte Nacional
SUPORTE

Conte com o nosso suporte técnico e com especialistas
qualificados para ajudar a sua empresa no que for necessário.

Valores em Reais
REAIS

Visando não ter problemas com variação cambial,
conseguimos entregar a solução com valor em Reais.

Pagamento por Uso e Mensal
MENSAL

Não precisa mais se preocupar com o Budget transferido
para 2021, Utilize OPEX para ter a solução.

Plataforma Completa
COMPLETA

Obtenha muitas ferramentas em uma única plataforma ou
apenas as funcionalidades que precisa no momento.

Melhor Preço do Mercado

Solicite um Contato
Nosso time esta aguardando

https://www.instagram.com/logs360/

https://www.facebook.com/logs360

https://www.linkedin.com/logs360
WhatsApp

Endereço SP

Telefone: 11 98935-5807

Praça Silvio Romero 55
Salas 54 / 55 – 033230000

Email: Contato@logs360.com.br
Website: logs360.com.br
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