
Microsoft Azure Sentinel Workshop
Ganhe uma visão panorâmica em toda a sua
empresa com SIEM para um mundo moderno

Destaques do Workshop

Entenda as características
e benefícios do Azure
Sentinel

Obtenha visibilidade
sobre ameaças através de
e-mail, identidade e dados 

Entender melhor,
priorizar e mitigar possíveis  
vetores de ameaças

Crie um roteiro de
implantação definido com
base em seu ambiente e metas 

Desenvolver planos
conjuntos e próximos passos

“Com tudo passando pelo Azure Sentinel, reduzimos o tempo  
gasto em gerenciamento de casos e resolução de alertas em
aproximadamente 50%”
 
-Stuart Gregg, Líder de Operações de Segurança Cibernética, ASOS
 
 
À medida que a TI se torna mais estratégica, a importância da
segurança cresce diariamente. As soluções de gerenciamento de  
informações de segurança e eventos (SIEM) construídas para os  
ambientes de ontem lutam para acompanhar os desafios atuais —  
muito menos os riscos inimagináveis de amanhã.

É por isso que a Microsoft desenvolveu o Azure Sentinel, um SIEM 
totalmente nativo da nuvem.

Veja e pare ameaças antes que causem danos 
com o Workshop Azure Sentinel

O Azure Sentinel fornece análises inteligentes de segurança e
inteligência de ameaças em toda empresa, fornecendo uma única
solução para detecção de alerta, visibilidade de ameaças, caça
proativa e resposta à ameaças.

Obtenha uma visão geral do Azure Sentinel, juntamente com
insights sobre ameaças ativas para seus ambientes de nuvem e
locais Microsoft 365 com um Azure Sentinel Workshop. 

Escolha a abordagem que é melhor para você

Cada organização é diferente, então este workshop pode ser personalizado para se adequar ao seu ambiente
e objetivos. Podemos fornecer qualquer um dos dois cenários:

Monitoramento remoto
 
Se sua organização não tiver seu próprio centro de
operações de segurança (SOC) ou se você quiser
descarregar algumas tarefas de monitoramento,
demonstraremos como pode realizar
monitoramento remoto e caça de ameaças.

Exploração conjunta de ameaças

Se sua organização estiver interessada em aprender
como integrar o Azure Sentinel em seu SOC
existente, substituindo ou aumentando um SIEM
existente, trabalharemos com sua equipe do
SecOps e forneceremos prontidão adicional para
atualizá-los. 



Objetivos do Workshop

Através deste workshop, trabalharemos com você para:

• Descubra ameaças aos ambientes de nuvem e local da
   Microsoft 365 através de e-mail, identidade e dados.
 
•  Entenda como mitigar ameaças mostrando como os
   produtos de segurança Microsoft 365 e Azure podem 
   ajudar a mitigar e proteger contra ameaças encontradas.

•  Planejar os próximos passos e fornecer informações para
   construir um caso de negócios para uma implantação de
   produção do Azure Sentinel, incluindo um roteiro de
   implantação técnica.

Além disso, dependendo do cenário selecionado, você também irá: 

Experimente os benefícios de um SIEM
gerenciado com um verdadeiro SIEM nativo
da nuvem, gerenciado e monitorado por
nossos especialistas em segurança cibernética.
(Cenário de monitoramento remoto)

Receba experiência prática, aprenda a descobrir e analisar 
ameaças usando o Azure Sentinel e como automatizar suas 
Operações de Segurança para torná-lo mais eficaz.
(Cenário conjunto de exploração de ameaças)

O que vamos fazer

Analise suas
necessidades e
prioridades para
uma implantação
do SIEM

Defina escopo e
implante o Azure
Sentinel em seu
ambiente de
produção

Monitoramento
remoto* e caça de
ameaças proativas para  
descobrir indicadores de  
ataque
*componente
opcional

Descubra
ameaças e
demonstre como
automatizar
respostas

Recomendo os
próximos passos
sobre como
proceder com
uma
implementação
de produção do
Azure Sentinel 

Como podemos te ajudar?
 
Entre em contato conosco 
para saber mais dos nossos 
serviços

Matriz 

Rua Teófilo Otoni, 82 - 18º Andar
Centro, Rio de Janeiro - RJ
CEP 20090-070

OUVIDORIA 

ouvidoria@venhapranuvem.com.br

Contato 

RJ +55 21 3180-0380
8:00h às 18:00h 

SP +55 11 3181-6440
8:00h às 18:00h

Por que a Venha Pra Nuvem?
Somos líderes em três quadrantes do ISG Provider Leans Ecossistema Microsoft em 2021 e ganhadores do Latam  
Microsoft Partner of The Year Awards 2021 na catergoria Defense & Intelligence.  
 
Temos um forte compromisso com a qualidade, a integridade e a excelência em tudo o que fazemos e um propósito 
muito claro: aumentar a produtividade e o desempenho dos nossos clientes, nos concentrando em seus objetivos e 
processos de negócios para integrar aos melhores recursos em cloud e digital.


