Muitas empresas já consideram a
segurança um investimento
prioritário
Ataques internos e externos, acidentes,
incidentes, desastres naturais, destruição de
equipamentos, uso indevido do email e da
internet… Estas são apenas algumas das
ameaças que as empresas enfrentam
diariamente.
Escolha um parceiro tecnológico competente

Porquê a ITMZ?
Uma das principais vocações da ITMZ é garantir a
segurança de sistema e redes informáticas. Esta
temática está no topo da preocupação das empresas e
instituições, constituindo-se como factor
determinante da operacionalidade de qualquer
negócio.
Ajudamos os nossos clientes na análise e definição das
suas infra-estruturas tecnológicas, permitindo a sua
modernização e upgrade, garantindo ao mesmo

AMEAÇAS

Pense no que pode ganhar

VULNERABILIDADES

ACESSOS
INDEVIDOS

VÍRUS

SPAM

• redução de custos com resolução de problemas
• redução de riscos e ameaças
• mais protecção para a sua informação e
sistemas
• mais eficácia e liberdade para trabalhar
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SERVIDOR

EMPRESA

DESTRUIÇÃO
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NATURAIS

ACÇÕES
ILÍCITAS

ATAQUES
INTERNOS
INCIDENTES

custos globais anuais com
cibercrime (Fonte: Symantec)

Aumente a
eficácia,
reduza custos e
destaque-se da
concorrência

eBackup
Soluções profissionais de backup que
se adaptam aos cenários específicos de
cada cliente. Temos o conhecimento e
o know-how para apresentar as
melhores soluções de backup on-site
(através de produtos de eficiência
comprovada) e/ou off-site para a cloud.

de registos roubados na violação
da PlayStation Network da Sony
(Fonte: Businessweek)

websites destruídos em menos
de 24h por um único criminoso
(Fonte: Zone-H)

Criado para dar uma resposta flexível e
eficiente à necessidade de proteger os
recursos informáticos de utilizadores
indevidos e monitorizar a sua
utilização, consolidando, num sistema
central, a protecção de redes e a
identificação, filtragem e modelação

A monitorização e alarmística
permitem detectar a ocorrência de
incidentes e efectuar a gestão de
capacidade, acompanhando a
evolução da utilização de recursos.
Somos parceiros de excelência na
implementação destas soluções.

eMail
Sistema de filtragem de spam e vírus
com uma quarentena que permite
eliminar a recepção de email
indesejado e potencialmente perigoso,
suprimindo a necessidade de
investimento na capacidade e
protecção das infra-estruturas da rede

Quando bem realizada, uma auditoria
de redes oferece informações
essenciais que ajudam na
concretização de importantes
objectivos de negócio.
É nosso objectivo que os serviços e
soluções tenham um impacto efectivo
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