
Informatica Secure@Source 

Descubra, classifique, corrija e monitore dados pessoais e confidenciais
O Informatica® Secure@Source® auxilia na descoberta e correção dos riscos que os dados 
pessoais e confidenciais correm na sua instituição. Ele impulsiona o uso de inteligência artificial 
(IA) e a aprendizagem de máquina para acionar a descoberta e a classificação de dados, notação 
de riscos, análises de atividades e proteção automatizada em uma única solução. É compatível 
com ambos os dados estruturados e não estruturados na nuvem, nos locais e em depósitos de 
Big Data, assim como com qualquer sistema relacional e de mainframe.
O Secure@Source ajuda a priorizar a proteção de dados e investimentos, políticas e programas 
de privacidade:
• Confirme o que sabe sobre seus dados confidenciais estruturados e não estruturados: tanto 

a gerência quanto os usuários obtêm visibilidade global dos dados pessoais e confidenciais 
naempresa toda com a classificação, descoberta, análise de proliferação, acesso dos usuários 
e correlação entre atividades de dados.

• Monitore os riscos continuamente: rastreie os riscos e a correção de dados com base em 
diversos fatores que podem ser adaptados às necessidades da sua empresa, e identifique 
as principais zonas de risco de acordo com as necessidades.

• Descubra o inesperado: impulsione as pesquisas analíticas para detectar acessos suspeitos ou não 
autorizados a dados ao continuar correlacionando, comparando, analisando e fazendo alertas 
sobre condições de alto risco e possíveis atividades anormais que ameacem os dados confidenciais.

• Corrija os riscos: automatize a orquestração dos controles de segurança de dados para proteger 
os dados que não estão sendo usados e os que estão, previna acessos não autorizados e retire 
a identificação/deixe no modo anônimo/faça uso de pseudônimo em dados confidenciais. O simulador 
de riscos auxilia na compreensão do impacto dos controles de dados antes de serem implementados.

Principais recursos
Localize e classifique dados confidenciais 
• Localize, classifique e analise os riscos que dados pessoais e confidenciais correm na empresa 

toda, sejam dados estruturados em bancos de dados tradicionais e relacionais, como os mainframes; 
dados semiestruturados (CSV, XML, JSON) no HDFS e Amazon S3; dados não estruturados no 
CIFS NFS; ou depósitos de dados estruturados SharePoint tradicionais.

• Obtenha uma visão completa dos dados confidenciais com painéis e detalhamentos para identificar 
informações sobre operações e a empresa, como departamentos, aplicativos, usuários e tipos 
de armazenamento de dados.

• Entenda com perfeição como ocorre a movimentação de dados com o rastreio de proliferação 
e visualizações interativas, tanto dentro quanto fora da empresa e entre empresas de parceiros 
e clientes.

Principais benefícios
• Proteção e monitoramento de 

dados pessoais e confidenciais 
que alimentam a transformação 
digital dos dados e apoiam 
iniciativas de privacidade 
e conformidade

• Visibilidade em todas as 
plataformas e tipos de dados, 
fornecendo o suporte necessário 
para os ambientes complexos 
e híbridos da atualidade

• Análise contínua dos riscos que 
dados pessoais e confidenciais 
correm, para priorizar recursos 
e investimentos em visões 
empresariais com diferentes 
operações, lugares e ramos

• Detecção à base de IA na 
descoberta de usos de dados 
de alto risco e anormais

• Orquestração e proteção 
automatizadas com inteligência 
de dados confidenciais na 
correção de riscos de privacidade 
e segurança
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Figura 1. O Secure@Source oferece uma visibilidade de 360° de dados confidenciais por meio do seu painel 
(à esquerda) e da sua simulação de correções (à direita).

Garanta a conformidade regulatória 
• Aumente e continue avaliando a conformidade de dados confidenciais com a notação de 

riscos com base em uma opção de variáveis, que incluem vulnerabilidade dos dados, volume, 
proteção, proliferação, localização e atividade do usuário.

• Use uma combinação de domínios de dados para definir os riscos relevantes de GDPR, PII, PHI 
e PCI com relação a diretivas, leis e regulamentos.

• Reforce a conformidade com a correção automatizada e o monitoramento de usuários e dados.

Proteja dados confidenciais 
• Identifique as prioridades de proteção mais importantes. 
• Proteja dados confidenciais com a correção automatizada, que impulsiona o Dynamic Data 

Masking e o Persistent Data Masking da Informatica, e métodos de proteção de terceiros, como 
Hortonworks Ranger, Cloudera Sentry e criptografia. 

• Faça a integração com scripts personalizados, notificações de e-mail, mensagens de registro 
do sistema ou ocorrências do ServiceNow. Faça essas ações rodarem quando ativadas por 
violações das diretivas de segurança ou rode-as manualmente quando riscos em potencial 
forem detectados.

• Monitore e faça alertas sobre as atividades de usuários, o acesso a dados e movimentações.

Para obter mais informações, acesse a página do produto do Secure@Source.

IN06_0818_02878

Sobre a Informatica

A transformação digital muda 
expectativas: melhor serviço, 
entrega mais rápida e com 
menos custos. As empresas 
devem mudar para continuar 
competitivas, e a solução 
está nos dados.

Como líder mundial em 
gerenciamento de dados 
corporativos na nuvem, 
estamos preparados para 
ajudar você a ocupar de maneira 
inteligente uma posição de 
liderança — em qualquer setor, 
categoria ou nicho. A Informatica 
oferece a perspectiva para que 
você se torne mais ágil, aproveite 
novas oportunidades de 
crescimento ou invente coisas 
novas. Estamos 100% focados 
em todos os tipos de dados 
para oferecer a versatilidade 
que você precisa para prosperar.

Convidamos você a explorar 
tudo o que a Informatica 
tem a oferecer — e estimular 
o poder dos dados para 
impulsionar sua próxima 
revolução com inteligência.
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