
FICHA TÉCNICA 

Guardian
Segurança e visibilidade de OT e OT de 
porte industrial 
O Guardian™ da Nozomi Networks desbloqueia a visibilidade em todos os 

seus recursos de OT, OT, TI, de borda e da nuvem, para segurança acelerada e 

transformação digital. 

O Guardian reduz os riscos de OT para a maior infraestrutura crítica, energia, fabrico, 

mineração, transporte, automação de edifícios e outros locais de OT por todo o mundo. 

IDENTIFICAR

AVALIAR ATUAR

DETETAR

ESCALAR

Ver
Todos os recursos 
de OT e OT e 
comportamentos 
nas suas redes para 
um conhecimento 
incomparável 

Detetar
Ciberameaças, 
vulnerabilidades, riscos 
e anomalias para uma 
resposta mais rápida 

Unir
Segurança, visibilidade 
e monitorização em 
todos os seus recursos 
para uma resiliência 
melhorada  
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Guardian

Identificar
Deteção de recursos e visualização da rede 

Inventário de recursos atualizado  

Otimiza a resiliência cibernética e economiza 
tempo com o inventário automatizado de 
recursos 

Identifica todos os recursos em comunicação 

Fornece informações abrangentes dos nós, 
incluindo o nome, tipo, número de série, 
versão de firmware e componentes 

Apresenta informações de risco, incluindo 
alertas de segurança e fiabilidade, correções 
omissas e vulnerabilidades 

Risco reduzido através da 
visualização da rede 

Disponibiliza uma visão instantânea da rede 
de OT/OT e dos seus padrões de atividade 

Apresenta os dados principais, tal como 
o débito de tráfego, as ligações TCP e os 
protocolos 

Melhora a sua compreensão das operações 

“normais” 

SUPLEMENTO

Smart Polling

Expande a deteção passiva de recursos 
integrada do Guardian com consultas 
ativas de baixo volume, consulte:   
nozominetworks.com/smart-polling

Painéis e relatórios intuitivos 

Gera vistas macro, bem como informações 
detalhadas sobre os pontos finais e as 
ligações 

Filtrar por sub-redes, tipo, função, zona e 
topologias 

Agrupa os recursos visualmente, em listas 
e em vistas únicas de recursos detalhadas 

Rastreie 
automaticamente  
os seus recursos 
de OT e OT 

Compreenda de 
imediato as suas 
redes 

SUBSCRIÇÃO

Asset Intelligence

Acelera o processo de aprendizagem dos 
recursos e mantém atualizados os perfis 
dos recursos e os dados comportamentais, 
consulte:
nozominetworks.com/asset-intelligence

 Parte do gráfico interativo de visualização da rede.

https://www.nozominetworks.com/products/smart-polling/
https://www.nozominetworks.com/products/asset-intelligence/
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Avaliação automática das 
vulnerabilidades  

Identifica que dispositivos dos 

fornecedores são vulneráveis 

Utiliza a Base de Dados Nacional de 

Vulnerabilidades (National Vulnerability 

Database - NVD) do governo dos EUA 

para a uniformização da nomenclatura, 

descrição e classificação 

Monitorização contínua   

Monitorização contínua de todos os 

protocolos suportados: OT, OT e TI 

Sem zonas de vulnerabilidade críticas na 

proteção causadas pela monitorização 

limitada ou suporte inadequado de 

protocolos 

Monitoriza os recursos de todos os 

fornecedores e todas as comunicações de 

rede 

Priorização e reparação eficazes   

Acelera a resposta com painéis de 

vulnerabilidades, desagregação e relatórios 

Dá respostas a perguntas como: 

• “Os meus recursos estão a executar 

firmware vulnerável?” 

• “Os recursos do fornecedor X são 

vulneráveis?” 

Acesso simples aos dados de OT 

Resume a informação de risco de OT e OT 

para intervalos personalizáveis de data e 

hora 

Destaca indicadores de problemas de 

fiabilidade, tal como valores invulgares dos 

processos 

Consulta qualquer aspeto do desempenho 

da rede ou do sistema de controlo, 

reduzindo a recolha de dados e o trabalho 

em folha de cálculo 

Identifique 
rapidamente os 
seus riscos de 
vulnerabilidade  

Monitoriza 
continuamente  
as suas redes e 
os sistemas de 
automação 

Avaliar
Avaliação de vulnerabilidades e monitorização dos riscos 

Parte do painel personalizável do Guardian.
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Deteção atualizada de ameaças  

Identifica ameaças de cibersegurança e de 

fiabilidade do processo 

Deteta ameaças e riscos cibernéticos 

avançados numa fase inicial e numa fase 

avançada 

Bloqueia ataques ao ser integrado com 

firewalls compatíveis e produtos de 

segurança dos pontos finais 

SUBSCRIÇÃO

Threat Intelligence

Assegura a deteção atualizada de ameaças 

e a identificação de vulnerabilidades através 

de indicadores criados e selecionados pela 

Nozomi Networks Labs 

Fornece informações contínuas de 

vulnerabilidade e de ameaças de OT, OT e TI

Deteção avançada de ameaças de 
OT e de OT   

Combina a deteção de anomalias com base 
nos comportamentos com a deteção de 
ameaças baseada na assinatura para uma 
monitorização de risco abrangente 

Fornece informações detalhadas sobre as 
ameaças, tal como as regras Yara, regras 
de pacotes, indicadores STIX, definições 
de ameaças, uma base de dados de 
conhecimento de ameaças e assinaturas de 
vulnerabilidade 

SUBSCRIÇÃO 

Asset Intelligence

Potencializa a precisão inovadora de 

deteção de anomalias para OT e OT 

que filtra os alertas de comportamento 

benigno, acelerando a resposta a 

incidentes 

Fornece dados de comportamento e do 

perfil de recursos em curso de OT e OT 

Detete e 
interrompa 
rapidamente  
ameaças e 
comportamentos 
anormais 

Monitorize 
eficazmente  
ambientes mistos 

Detetar
Deteção avançada de anomalias e ameaças 

Alertas precisos 
de anomalias 

Asset Intelligence 
para redes dinâmicas 

Suporta inventário
 e deteção precisos 

Acelera a resposta 
a incidentes e

Identificação rápida 
dos recursos 

Assegura o inventário 
preciso de recursos 

Deteção inovadora de anomalias para OT e OT
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Os painéis e os relatórios 
personalizáveis destacam os 
riscos 

Centra a atenção em questões 

fundamentais através do resumo de riscos 

e ameaças 

Os relatórios integrados são 

personalizáveis. Pode selecionar widgets 

predefinidos para adicionar exatamente a 

informação de que necessita 

Resposta célere a incidentes 

Combina a deteção inovadora de anomalias 

do Guardian para OT e OT com o serviço  

Asset Intelligence™ para alertas focados e 

acionáveis 

Compreende o comportamento normal dos 

recursos com mudanças de comportamento 

frequentes, eliminando alertas de anomalias 

benignas 

Melhora o tempo de resposta e a 

produtividade com alertas precisos que são 

simples de priorizar 

Os alertas detalhados fornecem 
informações essenciais  

Gera alertas detalhados e precisos 

Identifica riscos de segurança e 

fiabilidade 

Agrupa os alertas sobre incidentes, 

fornecendo uma vista simples, clara e 

consolidada ao pessoal de segurança e 

operações do que está a acontecer nas 

suas redes 

Análise forense célere    

Concentra os esforços com o Smart 

Incidents™ que:

• Correlaciona e consolida os alertas 

• Fornece contexto operacional e de 

segurança 

• Fornece capturas automáticas de pacotes 

Descodifica incidentes com o Time 

Machine™ antes e depois dos instantâneos 

do sistema 

Fornece respostas rápidas com uma 

poderosa ferramenta de consulta ad hoc

Melhora 
significativamente  
a gestão de riscos 
de OT e OT 

Reduza 
significativamente  
a resolução de 
problemas e os 
esforços forenses 

Atuar
Painéis e ferramentas forenses que 
economizam tempo 

O Smart Incident a mostrar alertas relacionados e o 

contexto de segurança. Relatório a resumir os alertas de um local.
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Desempenho excecional local e 
global 

Processa dados até 500,000 recursos em tempo 

real 

Gera rapidamente visualizações da rede, painéis 

e relatórios 

Acelera a deteção e a resposta a ameaças com 

o processamento local inteligente de ameaças e 

recursos 

Infraestrutura de segurança 
integrada   

Agiliza os processos de segurança em toda a 

TI/OT 

Facilita a harmonização dos dados de 

segurança para uma resposta coesa 

Inclui integrações incorporadas para sistemas 

de gestão de recursos, bilhetes e identidades, 

bem como as SIEM 

nozominetworks.com/integrations 

Monitorização consolidada de 
todas as instalações 

Agrega dados de vários locais quando é 

usado com o Vantage™ 

Permite a gestão centralizada dos riscos de 

segurança em todos os locais 

Fornece visibilidade a todos os ambientes de 

OT/OT 

Suporte abrangente de protocolos  

Suporta centenas de protocolos de OT, OT e TI 

Utiliza a experiência aprofundada da Nozomi 

Networks em protocolos de OT para uma 

análise precisa 

Inclui o SDK de Protocolos e serviços de 

engenharia a pedido para compatibilidade 

com novos protocolos 

nozominetworks.com/techspecs 

Excelente 
desempenho 
à escala

Integração 
simples com 
ambientes SOC/TI  

Escalar
Segurança unificada para centenas de milhares 
de recursos 

As integrações incorporadas facilitam a agilização dos processos de segurança.

https://www.nozominetworks.com/products/technical-specifications/#protocols-integrations
https://nozominetworks.com/techspecs
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Você pode proteger uma ampla variedade de ambientes mistos com descoberta 

rápida de ativos, visualização de rede e segurança acelerada.

Vantage

Threat 
Intelligence

Guardian

Asset 
Intelligence

SOC
Integrated

Systems

OT IoT

Edge

Virtual Container
Cloud

Physical

Segurança e visibilidade de 
OT e IoT 

Resiliência 
cibernética e 
operaciona de 
porte industrial

Pela primeira vez pode ver todos os recursos na sua rede e conhecer o seu comportamento. 

A nossa tecnologia deteta com rapidez e precisão as atividades maliciosas e anómalas.

Tem as informações de que necessita para compreender e responder às ameaças antes da 

ocorrência de roubo de dados ou de interrupções operacionais.

Responda a 
incidentes com 
maior rapidez
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Exemplo do 
modelo Purdue

LOCAL #2

LOCAL #N

Nível 0
Rede de campo 

Nível 1
Rede de controlo 

Nível 2
Rede de processos 

Nível 3
Operações (TIC/DMZ)

HMI ESTAÇÃO DE 
TRABALHO DE 
ENGENHARIA

DNS HISTORIADOR

Nível 4
TI empresarial 

PLC/UTR

Vantage
SaaS

Threat Intelligence
SUBSCRIÇÃO

Guardian
+

Smart Polling
O P C I O N A L  

Asset Intelligence
SUBSCRIÇÃO

LOCAL #1

ACESSO 
REMOTO

SISTEMAS 
INTEGRADOS

CENTRO DE 
CONTROLO/ 

SOC
COMPUTADOR 

ADMINISTRATIVOCÂMARA TABLET

Nozomi Networks tem uma parceria estreita com os serviços de TI/OT e as empresas 

tecnológicas em que confia. Estes incluem:

• Alianças estratégicas com empresas de TI e fornecedores de segurança geridos 

• Integrações tecnológicas com soluções de ponta de TI/OT 

• Rede global de SI, VAR e parceiros de distribuição 

Visite nozominetworks.com/partners para obter mais informações.

Parceiros 
de classe 
mundial

Pode personalizar a solução da Nozomi Networks para se adaptar às suas 

necessidades, utilizando a sua arquitetura flexível, uma extensa gama de aparelhos e 

integrações com outros sistemas. 

Exemplo do 
modelo Purdue 

https://www.nozominetworks.com/partners/global-strategic-alliances/
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Otimização do Guardian para  
visibilidade expandida e 
deteção de ameaças 

SUPLEMENTO DO GUARDIAN 

Smart Polling
Adiciona consultas ativas de baixo volume à 

deteção passiva de recursos do Guardian 

Identifica recursos não comunicantes e 

dispositivos não autorizados 

Fornece a avaliação precisa das vulnerabilidades 

para uma resposta rápida e eficaz 

Os detalhes completos estão disponíveis em:  

nozominetworks.com/smart-polling

SUPLEMENTO DO GUARDIAN 

Recoletores Remotos 
Complementa os dados do Guardian através de 

sensores de baixos recursos para locais distribuídos 

Recolhe dados e envia-os para o Guardian para 

análise posterior 

Reduz os custos de implementação em locais na 

natureza, em alto mar ou noutros locais isolados 

Os detalhes completos estão disponíveis em: 

nozominetworks.com/techspecs

SUBSCRIÇÃO

Asset Intelligence
Reduz os riscos mediante a redução do tempo 

médio de resposta (MTTR) para anomalias 

operacionais 

Fornece atualizações regulares para uma 

deteção de anomalias mais rápida e mais 

precisa. 

Atualiza a tecnologia de deteção de anomalias 

do Guardian com perfis de dispositivos e dados 

de comportamento com base na análise de 

milhões de recursos em utilização em locais ao 

redor do mundo 

Os detalhes completos estão disponíveis em:  

nozominetworks.com/asset-intelligence

SUBSCRIÇÃO

Threat Intelligence
Reduz os riscos mediante a redução do tempo 

médio de deteção (MTTD), minimizando os 

impactos 

Fornece atualizações regulares para a deteção de 

ameaças emergentes e novas vulnerabilidades 

Consiste em atualizações de regras, assinaturas 

e vulnerabilidades criadas e selecionadas 

pela Nozomi Networks Labs, uma equipa de 

investigadores especializados em segurança 

Os detalhes completos estão disponíveis em:  

nozominetworks.com/threat-intelligence

https://www.nozominetworks.com/products/smart-polling/
https://nozominetworks.com/techspecs
https://www.nozominetworks.com/products/asset-intelligence/
https://www.nozominetworks.com/products/threat-intelligence/
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Sensores Guardian  
para grandes empresas 

Sensores montados em bastidores para visibilidade, 

cibersegurança e monitorização em tempo real de OT/OT.

300,000 - 500,000 nós 100,000 - 200,000 nós 

Débito máx. de 6 Gbps Débito máx. de 3 Gbps 

Série NSG-H 

Sensores montados em bastidores para visibilidade, 

cibersegurança e monitorização em tempo real de OT/OT.

Série NSG-HS 

1 Elementos de rede: A soma de nós, links, variáveis. 2 Dispositivos IoT inteligentes: O conceito de "dispositivo IoT inteligente" abrange dispositivos que se 
comunicam em um forma intermitente e resultando em baixa taxa de transferência. 3 Todos os valores de desempenho são “até” e variam dependendo 
do tráfego analisado. 4Consulte as especificações técnicas do recoletor remoto para mais informações. Para especificações tecnológicas completas e 

atualizadas, visite: nozominetworks.com/techspecs, ou entre em contacto connosco. 

NSG-HS 3500 NSG-HS 3000 NSG-H 2500 NSG-H 2000

Máx. de nós protegidos 500,000 300,000 200,000 100,000

Máx. Elementos de rede protegidos1 2,000,000 1,500,000 1,200,000 1,000,000

Máx. Dispositivos Smart IoT 
protegidos2 3,000,000 1,800,000 1,200,000 600,000

Débito máx.3 6 Gbps 3 Gbps

Máx. de recoletores remotos4 50 50

Portas de monitorização Modular até 16+1 Modular até 8+1

Portas de gestão 1x1000Base-T 1x1000Base-T

Ranhuras de expansão 4 ranhuras disponíveis: 
4x1000BaseT | 4xSFP | 4xSFP+

2 ranhuras disponíveis: 
4x1000BaseT | 4xSFP | 4xSFP+

Armazenamento 512 GB 512 GB

Fator de forma 1 unidade de bastidor 1 unidade de bastidor

Consumo de energia máx. 750 W 750 W

Fonte de alimentação 100-240V AC - 50/60Hz, 36-72V DC, Dupla 100-240V AC - 50/60Hz, 36-72V DC, Dupla

Amplitude térmica  0 / +40º C  0 / +40º C

AxLxC (mm/pol.) 44 x 438 x 600 / 1.73 x 17.24 x 23.60 44 x 438 x 600 / 1.73 x 17.24 x 23.60

Peso 18 Kg 17 Kg

Certificações CE, FCC, UL CE, FCC, UL

https://www.nozominetworks.com/techspecs
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Sensores Guardian  
para médias empresas 

Sensores montados em bastidores para visibilidade, 

cibersegurança e monitorização em tempo real de OT/OT.

10,000 - 40,000 nós 1,000 - 5,000 nós

Débito máx. de 1 Gbps Débito máx. de 250 - 500 Mbps 

Série NSG-L 

Sensores montados em bastidores para visibilidade, 

cibersegurança e monitorização em tempo real de OT/OT.s

Série NSG-M 

1 Elementos de rede: A soma de nós, links, variáveis. 2 Dispositivos IoT inteligentes: O conceito de "dispositivo IoT inteligente" abrange dispositivos que se 
comunicam em um forma intermitente e resultando em baixa taxa de transferência. 3 Todos os valores de desempenho são “até” e variam dependendo 
do tráfego analisado. 4 Consulte as especificações técnicas do recoletor remoto para mais informações. Para especificações tecnológicas completas e 

atualizadas, visitet: nozominetworks.com/techspecs, ou entre em contacto connosco.  

NSG-M 1000 NSG-M 750 NSG-L 250 NSG-L 100

Máx. de nós protegidos 40,000 10,000 5,000 1,000

Máx. Elementos de rede protegidos1 600,000 200,000 90,000 20,000

Máx. Dispositivos Smart IoT 
protegidos2 200,000 50,000 20,000 5,000

Débito máx.3 1 Gbps 500 Mbps 250 Mbps

Máx. de recoletores remotos4 50 20

Portas de monitorização 7x1000BASE-T + 4xSFP 5x1000BASE-T

Portas de gestão 1x1000Base-T 1x1000Base-T

Ranhuras de expansão 1 ranhura disponíve: 
4x1000Base-T | 4xSFP | 4xSFP+

1 ranhura disponível: 
4x1000Base-T | 4xSFP

Armazenamento 256 GB 64 GB

Fator de forma 1 unidade de bastidor 1 unidade de bastidor

Consumo de energia máx. 360W 250W

Fonte de alimentação 100-240V AC - 50/60 Hz, Individual 100-240V AC - 50/60 Hz, Individual

Amplitude térmica  0 / +45º C  0 / +45º C

AxLxC (mm/pol.) 44 x 429 x 438   / 1.73 x 16.89 x 17.24 44 x 438 x 300 / 1.7 x 17.2 x 11.8

Peso 14 Kg 8 Kg

Certificações CE, FCC, UL CE, FCC, UL

https://www.nozominetworks.com/techspecs
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Sensores Guardian  
para requisitos especiais 

Sensores robustecidos para visibilidade, cibersegurança 

e monitorização em tempo real de OT/OT.

Sensor portátil para visibilidade, cibersegurança e 

monitorização em tempo real de OT/OT.

500 - 5,000 nós 2,500 nós

Débito máx. de 100 - 250 Mbps Débito máx. de 200 Mbps

Série Robustecida Portátil

1 Elementos de rede: A soma de nós, links, variáveis. 2 Dispositivos IoT inteligentes: O conceito de "dispositivo IoT inteligente" abrange dispositivos que se 
comunicam em um forma intermitente e resultando em baixa taxa de transferência. 3 Todos os valores de desempenho são “até” e variam dependendo 
do tráfego analisado. 4 Consulte as especificações técnicas do recoletor remoto para mais informações. Para especificações tecnológicas completas e 

atualizadas, visite: nozominetworks.com/techspecs, ou entre em contacto connosco. 

NG-500R NSG-R 50 P550

Máx. de nós protegidos 5,000 500 2,500

Máx. Elementos de rede protegidos1 80,000 10,000 50,000

Máx. Dispositivos Smart IoT 
protegidos2 30,000 2,500 12,500

Débito máx.3 800 Mbps 100 Mbps 200 Mbps

Máx. de recoletores remotos4 30 10 Indisponível

Portas de monitorização 3x1000BASE-T  4x1000BASE-T 5x1000BASE-T

Portas de gestão 1x1000Base-T 1x1000Base-T

Ranhuras de expansão 2 Indisponível Indisponível

Armazenamento 256 GB (partição de dados 
redundantes) 64 GB 256 GB

Fator de forma 3 unidades de bastidor DIN Computador de secretária com o kit de 
montagem de parede

Consumo de energia máx 115W 60W 38W

Fonte de alimentação 100-240V AC, 
100-240V DC, Dupla

100-240V AC, 12-36V DC,  
Individual (PSU externa)

90-240V AC, 12-30V DC, 
Individual

Amplitude térmica -40º C / +70º C
(Max 40º C with SFP NIC)  -40 / +75º C 0 / +60º C

AxLxC (mm/pol.) 131.8x438x300.1 
5.18x17.2x11.8

80 x 130 x 146 
 3.15 x 5.11 x 5.74

70 x 180 x 240  
2.75 x 7.08 x 9.44

Peso 8.5 Kg / 18.74 Lb 3 Kg 2.5 Kg

Certificações CE, FCC, UL FCC

https://www.nozominetworks.com/techspecs
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Sensores Guardian  
para locais remotos 

Sensores de baixos recursos que recolhem dados dos recursos e das redes em locais remotos 

e enviam-nos para o Guardian para análise posterior. 

Débito até 15 Mbps 

Recoletores remotos

Para especificações tecnológicas completas e atualizadas, visite: nozominetworks.com/techspecs, 
ou entre em contacto connosco.

NRC-5

Débito máx. Até 15 Mbps

Suporte do recoletor remoto Indisponível 

Portas de monitorização 2x1000Base-T, 1xSFP

Portas de gestão 1x1000Base-T

Ranhuras de expansão Indisponível 

Armazenamento 8 GB

Fator de forma DIN montável 

Consumo de energia máx. 12W

Fonte de alimentação 100-240VAC, 12-36V CC, Individual 

Amplitude térmica -40 / +70º C

Geração de calor  55.44 BTU/hr

AxLxC (mm/pol.) 41.5 x 170 x 138 / 2.71 x 6.67 x 5.00 

Peso 1.2 Kg

Conformidade RoHS

Certificações CE, FCC, UL

Recoletor remoto virtual

Débito máx. 15 Mbps

Opções de implementação Hyper-V 2012+, KVM 1.2+, VMware ESX 5.x+, XEN 4.4+ 

https://www.nozominetworks.com/techspecs
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Sensores Guardian  
para ambientes e contentores virtuais 

V1000 V750 V250 V100

Máx. de nós protegidos 40,000 10,000 5,000 1,000

Máx. Elementos de rede protegidos1 400,000 200,000 100,000 20,000

Máx. Dispositivos Smart IoT 
protegidos2 200,000 100,000 25,000 5,000

Débito máx.3 1 Gbps 1 Gbps 1 Gbps 1 Gbps

Cenários Empresa Grande Média Pequena

Opções de implementação Hyper-V 2012+, KVM 1.2+, VMware ESX 5.x+, XEN 4.4+

Máx. de recoletores remotos4 50 50 20 20

Contentor

Ofertas incorporadas Gatewatcher, Siemens RUGGEDCOM 

Suplementos Módulo Smart Polling: incluído |  Subscrições de Threat Intelligence e Asset Intelligence: podem ser adicionadas 

Suporte do recoletor remoto Indisponível 

Sensores virtuais para visibilidade, cibersegurança e 

monitorização em tempo real de OT/OT. 

1,000 - 40,000 nós

Débito máx. de 1 Gbps 

Série virtual 

Sensor de contentor incorporado para comutadores, routers e 

outras infraestruturas de segurança. Opção de implementação 

flexível e rápida que aproveita os seus dispositivos existentes. 

Edição de contentor 

As seguintes são várias opções de assistência de implementação e suporte:

• Parceiros de aliança estratégica global da Nozomi Networks  

• SI/VARs da Nozomi Networks

• Serviços profissionais da Nozomi Networks

• Assistência global ao cliente da Nozomi Networks

Várias
opções de 
implementação 
e suporte 

Para especificações tecnológicas completas e atualizadas, visite: nozominetworks.com/techspecs, 
ou entre em contacto connosco.  

1 Elementos de rede: A soma de nós, links, variáveis. 2 Dispositivos IoT inteligentes: O conceito de "dispositivo IoT inteligente" abrange dispositivos que se 
comunicam em um forma intermitente e resultando em baixa taxa de transferência. 3 Todos os valores de desempenho são “até” e variam dependendo do tráfego 

analisado. 4 Consulte as especificações técnicas do recoletor remoto para mais informações. Para especificações tecnológicas completas e atualizadas, visite: 
nozominetworks.com/techspecs, ou entre em contacto connosco.  

Disponível para o Guardian apenas com o 

módulo de suplemento Smart Polling 

https://www.nozominetworks.com/partners/global-strategic-alliances/
https://www.nozominetworks.com/partners/sis-vars/
https://www.nozominetworks.com/techspecs
https://www.nozominetworks.com/techspecs
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Produtos e Serviços

SUBSCRIÇÃO

Threat Intelligence
O serviço Threat Intelligence disponibiliza 

informações contínuas de ameaças e 

vulnerabilidade de OT e OT. Ajuda-o a assumir 

controlo das ameaças emergentes e de novas 

vulnerabilidades e a reduzir o tempo médio de 

deteção (MTTD). 

SUPLEMENTO DO GUARDIAN 

Recoletores Remotos 
Os recoletores remotos são sensores de baixos 

recursos que capturam dados dos seus locais 

distribuídos e enviam-nos para o Guardian para 

análise. Melhoram a visibilidade ao mesmo tempo 

que reduzem os custos de implementação.

BORDA OU NUVEM PÚBLICA 

Central Management 
Console
O Central Management Console (CMC) consolida 

a monitorização e visibilidade dos riscos de OT e 

de OT nos seus locais distribuídos, na borda ou na 

nuvem pública. Integra-se com a infraestrutura 

de segurança de TI para fluxos de trabalho 

simplificados e uma resposta mais rápida às 

ameaças e anomalias. 

BORDA OU NUVEM PÚBLICA 

Guardian
O Guardian fornece segurança e visibilidade 

de OT e OT de porte industrial. Combina a 

deteção de recursos, visualização da rede, 

análise de vulnerabilidades, monitorização de 

riscos e a deteção de ameaças numa única 

aplicação. O Guardian partilha dados com o 

Vantage e o CMC.  

SUBSCRIÇÃO 

Asset Intelligence
O serviço Asset Intelligence fornece 

atualizações regulares aos perfis para uma 

deteção de anomalias mais rápida e mais 

precisa. Ajuda-o a concentrar esforços e a 

reduzir o tempo médio de resposta (MTTR).

SUPLEMENTO DO GUARDIAN 

Smart Polling
O Smart Polling adiciona consultas ativas de 

baixo volume à deteção passiva de recursos 

do Guardian, otimizando o rastreamento de 

recursos, a avaliação de vulnerabilidades e a 

monitorização de segurança.

Requer sensores Guardian

SAAS

Vantage
O Vantage acelera a resposta de segurança com 

detecção de ameaças incomparável e visibilidade 

em suas redes de OT, IoT e TI. A sua plataforma SaaS 

escalável permite proteger qualquer número de 

recursos, em qualquer lugar. Pode responder com 

maior rapidez e eficácia às ameaças cibernéticas, 

garantindo a resiliência operacional.
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nozominetworks.com

Nozomi
Networks
A solução líder para segurança e 
visibilidade de OT e IoT 
A Nozomi Networks acelera a transformação digital protegendo 

a infraestrutura crítica mundial, organizações industriais e 

governamentais contra ameaças cibernéticas. Nossa solução 

oferece visibilidade excepcional de rede e ativos, detecção de 

ameaças e percepções para ambientes OT e IoT. Os clientes 

confiam em nós para minimizar o risco e a complexidade, 

maximizando a resiliência operacional.


