
Único software patenteado de teste de invasão automatizada com a visão 
geral dos Cenários dos Caminhos de Ataques (Global Attack Path Scenarios TM -

APS). Relação dos produtos:

 CyBot Pro
 CyBot Enterprise
 CyBot MSSP

Take Control, Get CyBot

A primeira solução de 
teste de invasão 

automatizada 

“Uma das 12 maiores empresas de 
tecnologias que transformaram a 

indústria cibernética”                   
CB Insights Jan 2017

“A mais inovadora MSSP (Provedora 
de Gerenciamento de Serviços de 

Segurança)” 
Vencedor do prêmio 2017 da revista 

Cyber Defence Magazine Infosec

Listada na Momentum Watch List Q4 
2016 (lista das empresas a serem 

observadas)

Listada nas 500 empresas 
impressionantes de Cybersecurity

em 2017

Suite de Produtos
Cybot

TESTE DE INVASÃO AUTOMATIZADA
GERENCIAMENTO DOS TESTES DE 
VULMERABILIDADES INTELIGENTE



Apresenta os dados técnicos e de segurança do 
negócio para:

• Avaliar a resiliência do ambiente aos ataques cibernéticos
• Mitigar ataques sofisticados em 1 click
• Priorizar os investimentos nas melhores práticas de prevenção 

nos ativos críticos

Relatórios e 
Remediações

• Riscos dos 
negócios críticos 
e ativos

• Dashboard 
interativo e 
monitoramento 
constante

• Correção com 1 
click usando 
interação SIEM 

Attack Path 
Scenarios TM

• Reconhece 
Múltiplas redes

• Visualiza TODOS 
os ataques e foca 
nos cenários 
principais

• Foca nos ativos 
críticos

Gerenciamento 
inteligente de 
vulnerabilidades

• Lista prioritária 
que ameaçam as 
regras de 
negócios 

• Análise com foco 
no negócio

• Sem falso 
positivos

Mapeamento da 
rede e validação 
das conectividades

• Mapeamento geral 
da rede

• Sem falso 
negativos

• Inventário e 
Gerenciamento de 
ativos

Varredura 
continua 
utilizando a 
ferramenta 
própria da Cronus

• INFRA, Web
• OWASP, NIST 

compatível
• Certificado CVE
• Certificado CIS
• Certificado CREST

Continuidade Excuta o teste de invasão e Gerenciamento inteligente 
das vulnerabilidades continuamente tendo o controle do ambiente 
24/7

Global O CyBot Enterprise tem a única função, diferente das outras 
Soluções de teste de invasão e avaliação de vulnerabilidades, prover 
a visualização TOTAL dos riscos do seu ambiente. 
É possível visualizar como um simples desktop em São Paulo pode 
acessar dados importantes na Alemanha. Isto é possível com vários 
Cybot Pro localmente instalados gerenciado por um Cybot Enterprise 
global.

Eficiente Diferente dos testes de invasão manual que conseguem 
analisar não mais do que 10 ativos por dia. Cybot consegue analisar 
milhões de ativos diariamente.
Identifica os riscos do ambiente como um todo e valida as conexões 
do ambiente possibilitando uma visão unificada dos riscos através do 
Attack Path Scenarios TM, 24/7

BENEFICIOS DO USUÁRIO

Um completo mapeamento dos riscos de negócio e Cyber segurança 
disponível para ação do CISO em 1 click

Trusted By


