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AGENDA

▪ Visão e Conceito

▪ Implementação de processos

▪ Serviços Geridos

▪ Boas práticas

Contexto dos serviços na automação e orquestração
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Conceito

Definição inicial de processos
▪ Pedidos de alteração

▪ tratamento de incidentes de segurança

▪ Governo e Classificação de dados

Implementação de solução que permite o governo, classificação e proteção de
dados.

Definição de componentes de automação e orquestração que permite o
seguinte:
▪ Automatizar pedidos de alteração

▪ Responder de uma forma orquestrada a incidentes

▪ Medir e garantir o compliance no uso dos dados



Implementação de processos



Implementação do processo de pedidos de alteração e respostas a 
incidentes

Definir os objetivos do processo.

Definir como é efetuado o pedido e como pode este pode ser executado com base
no caso de uso, podendo ser manual ou automático.

Definir como é desencadeado um incidente de segurança, suas respostas e quais
os casos de uso que podem ser acautelados com orquestração.

Definir quais os resultados a obter e como a eficiência do processo é medida.



Implementação do processo de governo e classificação de dados

Definir os objetivos do processo de governo e classificação de dados.

Definir quais as fontes de dados não estruturadas e diretórios ativos.

Definir fluxos baseados nas ferramentas de classificação escolhidas pela
organização.

Definir as categorias e quais os conceitos para pesquisa.

Definir quais os resultados a obter e qual o uso da informação classificada.



Serviços Geridos



Serviços Geridos

Visibilidade de eventos e incidentes de segurança, através de um SOC.

Averiguação de casos de uso possíveis.

Aplicação desses casos de uso e verificação de resultados.

Definição de regras em soluções de governo de dados, de classificação e de
proteção.

A operação contínua de plataformas de automação e orquestração permitem às 
organizações melhorar agilidade e a simplificação de respostas a incidentes. 



Boas Práticas



Boas Práticas

Quais as tarefas mais aptas para a automação e orquestração?
▪ Tarefas repetitivas
▪ Tarefas de alto esforço manual
▪ Processos de baixo risco como investigação, integração de contexto e análise.

Definir inicialmente pequenos passos “quickwins” e integrar aos poucos
processos mais complexos e actividades de remediação.



As ferramentas de automação e orquestração melhoram a produtividade dos 
analistas, mas não os substituem.

As ferramentas de automação e orquestração devem estar presentes em todos os
processos de uma organização e não apenas em IT.

Por norma uma ação manual que demora cerca de 25 minutos, pode ser 
automatizada e executada automaticamente em menos de um minuto.



A visibilidade, orquestração e automação garante que as 

organizações se preparam para um futuro mais Seguro.

oramix.com//feedback-fortinet-varonis-oporto

Dê-nos o seu feedback!

https://www.oramix.com/feedback-fortinet-varonis-oporto


Obrigada pelo seu tempo!


