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QUAIS AS
VULNERABILIDADES DA

SUA EMPRESA?

Security Operations Center



Verificado sobretudo durante a
pandemia do novo coronavírus, as
organizações registram a
necessidade de terem recursos
prontos para que conseguissem
continuar a oferecer os seus
produtos e serviços aos clientes.
Assim, qualquer falha ou problema
técnico transforma-se não só num
transtorno como também num
prejuízo em termos de dinheiro e
tempo. Além disso, existe a
possibilidade de existirem ataques
cibernéticos.

Num mundo em constante evolução, surge a necessidade de
acompanhar essas mudanças para garantir o normal funcionamento dos
processos. Tal não é exceção no universo das TI.

Costuma-se dizer que prevenir é o melhor investimento que se pode
fazer. Porquê? Porque se consegue prever e precaver de transtornos que
podem comprometer a normal atividade de qualquer empresa.

CYBER SECURITY

ETIC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

SERÁ QUE A SUA EMPRESA ESTÁ
VULNERÁVEL A ATAQUES?



SOC é a sigla para Security
Operations Center que, em
português, significa Centro de
Operações de Segurança.
Contrariamente à NOC (Network
Operations Center), o SOC tem
como função verificar, investigar
e registar os problemas
relacionados com a segurança
digital, nomeadamente a
existência de algum imprevisto
em termos de segurança. Além
disso, estes sistemas recolhem,
armazenam e analisam relatórios
para que se possa colmatar as
vulnerabilidades de uma rede.

Para evitar problemas de maior, é importante realizar a identificação e
avaliação das vulnerabilidades da sua empresa. Com um relatório
detalhado de todas as fragilidades do sistema, é possível traçar uma
estratégia de proteção e prevenção de ataques de segurança aos dados
que armazena. Para o efeito o SOC é a melhor opção.

No caso das TI, o facto de não haver uma gestão detalhada acerca dos
possíveis incidentes de segurança a que a sua empresa está sujeita
poderá comprometer o seu funcionamento normal. 
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PORQUE DEVE IMPLEMENTAR O
SOC NA SUA EMPRESA



Ao implementar este sistema na sua empresa, poderá contar, entre
outros benefícios, com:

Nesse sentido, a ETIC mostra-se o parceiro adequado para implementar o
SOC na sua empresa. Tal se deve ao apoio de especialistas certificados em
diversas tecnologias e fabricantes e à experiência de mais de 15 anos na
Gestão de Infraestruturas de TI.
 
Por isso não espere mais: comece hoje mesmo a apostar na prevenção de
ataques erentabilização dos recursos tecnológicos da sua empresa.

   
Redução de incidentes de segurança da informação
armazenada;
      
Proteção do capital intelectual e rastreabilidade de
informações históricas;
    
Diminuição dos riscos de furto e roubo de dados;

Melhoria dos serviços de TI da empresa.
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QUAIS SÃO OS PRINCIPAIS
BENEFÍCIOS DO SOC?



Somos uma empresa angolana de Tecnologia da
Informação. Fundada em 2013, nossa estrutura e
equipa estão presentes no próprio país, o que nos
possibil ita prestar serviços de forma ágil e acessível.

Temos extensivo know-how em projetos de missão
crítica e alta disponibil idade, além de contar com
uma rede global de parcerias e representações de
alto nível.  

Estamos prontos para garantir a operação
ininterrupta do seu negócio com o que há de mais
avançado em TI.  Fale connosco:
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+244 930 541 519
contacto@etic.co.ao


