Gerencie de forma unificada e eficiente os requisitos
legais, de segurança e os riscos da sua organização
SandaS GRC permite que as organizações deem suporte
à sua estratégia de negócio, melhorem o desempenho
operacional, reduzam os riscos operacionais e garantam
o cumprimento regulatório, integrando seus processoschave em torno de três domínios estratégicos:

Governança Corporativa

Governança Corporativa, Gestão do Risco e Conformidade
Regulatória. SandaS GRC é o complemento perfeito com
o qual você poderá criar um programa de governança,
gestão de riscos e cumprimento efetivo da segurança da
informação da sua organização.

Gestão de Riscos

Proporciona informações que o ajudam na
tomada de decisões para garantir que a
segurança da informação esteja alinhada
com os objetivos e metas da
sua organização.

Permite a identificação, avaliação,
análise e tratamento de riscos de
segurança do ponto de vista técnico
e de conformidade, minimizando seu
impacto sobre o negócio.

Vantagens

Conformidade Regulatória

Ajuda a implementar as melhores
práticas internacionais em sistemas de
gestão e a cumprir com as obrigações
legais e contratuais para desenvolver seu
negócio com a máxima garantia.

A quem é dirigido

• Ajuda a administrar e demonstrar o cumprimento de
legislações (LOPD, ENS, Infraestruturas críticas, etc.), padrões
internacionais (ISO 27001, ISO 27002, ISO 22301, PCI DSS,
etc.) e políticas corporativas de forma eficiente e centralizada.
• Visão completa e unificada do risco, ajudando a administrar
os riscos-chave e os problemas de conformidade normativa e
regulatória em toda a organização, minimizando seu impacto
sobre o negócio.
• Permite realizar uma atribuição estratégica de recursos e
garantir os controles adequados para um plano de segurança
integral.

• Órgãos dos setores público e privado que precisam zelar por
sua segurança e administrar adequadamente o risco.
• Organizações que precisam cumprir com as políticas internas
e com as obrigações que lhes são impostas por legisladores,
reguladores e clientes.
• Empresas que precisam resguardar e proteger a informação,
procurando manter sua confidencialidade, disponibilidade e
integridade.
• Organizações que precisam dispor de uma visão global e
unificada da sua segurança, cobrindo tanto os aspectos
operacionais quanto aos de negócio.

Características técnicas
•
•
•
•

Identificação e gerenciamento de riscos com base na ISO 31000 com suporte completo para frameworks como ISO 27005, NIST SP 800-30 ou COBIT 5 for Risk.
Módulo específico para MAGERIT com suporte para o Esquema Nacional de Segurança e a legislação sobre Infraestruturas Críticas com base em PILAR.
Modelagem dos ativos da sua organização de acordo com os padrões de referência TOGAF9.1 e ArchiMate.
Primeira Implementação a nível internacional do padrão de medição da Segurança da Informação ISO 27004:2009.

Para mais informações, acesse www.elevenpaths.com

