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Empresas modernas e
dinâmicas entendem que
a Informação é um ativo
estratégico, e sua
proteção garante a
continuidade das
operações, a preservação
de diferenciais de negócio
e mesmo o bom
relacionamento com
clientes e mercado. Ou
seja, sua competitividade.

Protegendo seu ativo mais
importante: a Informação

É neste espaço que a
Leverage atua, com a
capacidade de agregar
conhecimento e
experiência na proteção
destes ativos de maneira
efetiva.

Organizações de
todos os portes e
verticais
protegidos por
nossas soluções e
serviços

Alguns de Nossos
Clientes:

A Leverage ajuda seus clientes a atingir seus objetivos de negócio via
a proteção dos seus Sistemas de Informação. Compartilhamos a visão
de que Segurança da Informação é um pré-requisito para a
continuidade e crescimento do negócio do cliente, apoiada nos
pilares Pessoas, Processos e Tecnologia.
A Leverage tem sede em Porto Alegre e atua desde 2012 com
soluções e serviços em segurança da informação para organizações
de todos os segmentos e em todo o Brasil.

Gerenciamento de Identidade. Controle e audite o uso de credenciais privilegiadas.
Reduza custos e riscos via autosserviço de reset de senhas de usuário.
✓
✓
✓
✓

Cofre de senhas e Auditoria do uso de senhas privilegiadas
Autosserviço de reset de senhas de AD para usuário final
Restrição de logon no AD por horário e por sessões concorrentes
Delegação de gerenciamento de grupos do AD

Consultoria e Teste de Intrusão. Identifique e proteja os ativos de informação. Realize
testes internos ou externos para validar a eficácia dos controles de segurança.
✓
✓
✓
✓

Teste de intrusão externo ou interno
Scan de vulnerabilidade
Risk Assessment
Implementação de Política de Segurança

Treinamento e Capacitação. Prepare usuários e executivos para lidar com as ameaças
às quais estão expostos diariamente. Desenvolva e mensure campanhas de
conscientização de segurança. Capacite seus desenvolvedores internos para criarem
códigos seguros.
✓ Workshop de conscientização de segurança
✓ Programa continuado de awareness
✓ Avaliação de Phishing

Mobilidade e Produtividade. Obtenha os benefícios da mobilidade reduzindo riscos
de vazamento de informação ou do uso de aplicações perigosas. Gerencie os
dispositivos móveis da sua organização e compartilhe informações com segurança.
✓ Compartilhamento seguro de arquivos
✓ Produtividade móvel
✓ Políticas de BYOD

Conformidade e Controle. Garanta a conformidade com as normas e regulamentos
da sua indústria, tais como PCI DSS, SOX e outras. Obtenha visibilidade e controle de
eventos de segurança. Previna-se de ataques contra servidores de e-commerce e
servidores web.
✓ Backup de laptops, desktops e servers na nuvem
✓ Criptografia de arquivos e disco
✓ Auditoria de acesso a arquivos

Parceiros:

