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Segurança de nuvem completa da Palo Alto Networks
O Prisma™ Cloud é a plataforma de segurança nativa da nuvem mais abrangente, 
desenvolvida para proteger todos os aspectos de uso da nuvem com a tecnologia líder do 
setor. O Prisma Cloud fornece uma cobertura abrangente de segurança e conformidade 
para o conjunto completo de tecnologias nativas da nuvem, bem como aplicativos e dados 
durante todo o ciclo de vida do aplicativo em todos os ambientes de nuvem híbrida e em 
várias nuvens. O Prisma Cloud adota uma abordagem integrada que permite às equipes de 
SecOps e DevOps acelerarem as implantações de aplicativos nativos da nuvem, agilizando 
os processos e implementando antecipadamente a segurança no ciclo de desenvolvimento.

Proteja contêineres, sem servidor e hosts
Beneficie-se da análise de imagem de contêiner e a verificação de vulnerabilidades em todo 
o ciclo de vida do contêiner, desde o desenvolvimento até os registros e o tempo de execução.
Aplique políticas de microssegmentação de acesso com menos privilégios com base 
nos fluxos de tráfego de rede assimilados automaticamente. Implante automaticamente 
a Camada 4 e os WAFs (firewalls de aplicativos da web) para proteger o tráfego para 
e entre os aplicativos e microsserviços nativos da nuvem.

Obtenha ampla visibilidade da nuvem
Descubra de forma dinâmica novos recursos à medida que eles são implementados na 
nuvem, bem como monitore o histórico de alterações, para fins de auditoria.
Obtenha uma visão unificada da postura de segurança e conformidade em todo o conjunto 
de recursos da nuvem, do ciclo de vida do aplicativo e de ambientes em nuvem.

Capacite as DevSecOps
Identifique problemas de segurança com antecedência no ciclo de vida do aplicativo, 
garantindo que nenhum código comprometido chegue à fase de produção.
Implemente camadas de segurança para impedir que problemas de vulnerabilidades 
e de configuração inseguras avancem nos fluxos das DevOps.
Integre a verificação de vulnerabilidades e configuração de infraestrutura como código 
em fluxos, registros e IDEs de CI/CD.

Garanta a conformidade e a governança
Monitore todos os recursos da nuvem de forma contínua em busca de configurações 
incorretas, vulnerabilidades e outras ameaças de segurança.
Visualize os riscos e priorize os problemas de segurança com base no nível de gravidade.

Resumo: Prisma Cloud
Cumpra os requisitos de conformidade exigidos pelo governo e pela empresa com 
facilidade a partir da biblioteca mais completa de padrões de conformidade do setor.

A missão do Prisma Cloud
Proteger todos os recursos durante todo seus ciclos de vida, em todas as nuvens.
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CISOs
Obtenha clareza dos riscos 
em todas as nuvens a partir 
de um local integrado. Reduza 
os custos ao consolidar 
a segurança da nuvem em 
uma plataforma abrangente.

DevOps
Aproveite os benefícios de uma 
plataforma conduzida por API 
para proteger todos os recursos 
da nuvem, em qualquer estágio 
do ciclo de vida, bem como 
para integrá-los às suas 
ferramentas existentes. 

SecOps
Priorize alertas de forma 
automática, detecte e corrija 
automaticamente problemas 
críticos de segurança, 
garantindo a conformidade 
com as normas da empresa.

As informações fornecidas neste documento que dizem respeito a assuntos de teor técnico, jurídico ou profissional têm um propósito meramente informativo e são apenas para conhecimento geral, portanto não constituem consultoria 
profissional ou jurídica. Você deverá sempre recorrer a um advogado devidamente qualificado, caso precise de consultoria jurídica. A Palo Alto Networks não assume qualquer responsabilidade em relação a essas informações.


