
SERVIÇOS DE SEGURANÇA NA NUVEM 

REDUZEM OS CUSTOS DE TCO 

Os serviços de segurança na nuvem fornecem eficiência operacional para 

reduzir os custos de propriedade. 

Os participantes da pesquisa citaram uma variedade de benefícios que impulsionam o 

uso de serviços de segurança em nuvem, que representam coletivamente um custo 

total de propriedade mais baixo para soluções de segurança como um serviço. 

Produtos de segurança oferecidos como um 

serviço são mais fáceis de utilizar e de operar. 

Serviços de segurança em nuvem eliminam a 

necessidade de sistemas locais, diminuindo o 

tempo para implementação e a sua complexida-

de. 

O modelo de cobrança de assinatura dos servi-

ços de segurança em nuvem nos permite tratar 

como despesa operacional versus capital. 

Nós contratamos empresas e profissionais ter-

ceirizados, resultando em uma infraestrutura 

menor e serviços de segurança em nuvem nos 

permite garantir a segurança desses ambientes 

distribuídos, através de uma plataforma de 

gerenciamento centralizada. 

Nós acreditamos que serviços de segurança em 

nuvem são uma abordagem mais eficiente para 

garantir a segurança das nossas cargas de tra-

balho em nuvem, por estar localizada em nu-

vem também. 

Serviços de segurança em nuvem provém fai-

lover automático para uma melhor disponibili-

dade. 

Como serviços de segurança em nuvem reduzem o custo total dos pro-

prietários de segurança endpoint: 

Diminua a complexidade operacional, eliminando a necessidade 

de uma infraestrutura local. 

 

Utilização fácil, através de wizards, dicas de ferramentas, e vídeos 

explicativos. 

 

Alterne o custo de estrutura de uma despesa operacional para 

um serviço de assinatura. 

 

Simplifique a integração e a segurança de empresas e funcioná-

rios terceirizados, por meio de uma plataforma centralizada e oni-

presente. 

A Grande Verdade 

Pequenos e médios negócios não estão imunes a ataques como ransomware, e requerem uma 

solução poderosa, porém simples para proteger os seus endpoints contra essas infecções. Servi-

ços de segurança de endpoint em nuvem podem prover tanto a eficácia para proteção contra 

ameaças, quanto a eficiência para diminuir os custos totais de propriedade. 

Para saber mais, visite: 

www.r2sis.com.br 


