
CUMPRIR O GDPR É VITAL PARA 
TODAS AS EMPRESAS
Como preparar a sua empresa para a mudança?

Cumprir o GDPR é proteger os dados pessoais dos cidadãos da EU. Afecta todas as 
empresas que deles tratem, independentemente da sua dimensão. As novas tecno-
logias, implícitas no GDPR, são fundamentais para a conformidade bem sucedido.

Veja aqui as soluções tecnológicas que mais se adaptam às necessidades da sua 
empresa e que garantem a conformidade com a nova legislação:

GDPR PME INDÚSTRIA GE SOLUÇÕES

Segurança interna

Segurança IoT

Segurança externa

Análise comportamental

Gestão mobilidade

Backup e DR

FUNDAMENTAL OPCIONAL NÃO APLICÁVEL

DeviceLock - Data Loss Protection

Endian Switch IoT

Endian UTM, Webroot

Veriato

SOTI EMM e DataLocker

QTrends - Backup e DR

Proteção contra fugas de dados do interior da empresa 
para fora, de origem acidental, maliciosa ou outra.

SEGURANÇA INTERNA
DLP - Data Loss Protection

Segurança de redes, proteção anti-malware, phishing, 
spam e outras ameaças.

SEGURANÇA EXTERNA
Gestão de Ameaças

Proteção de ambientes industriais, desde o escritório às 
máquinas, contra malware e intrusão na rede fabril.

SEGURANÇA INDUSTRIAL
IoT Switchboard

Alerta, prova e notificação conveniente às autoridades 
em caso de violação de dados.

ANÁLISE COMPORTAMENTAL
Monitorização de atividade

Segurança e controlo da utilização de dispositivos 
móveis, prevenção de extravio ou roubo de dados.

MOBILIDADE E ENCRIPTAÇÃO
Gestão dispositivos móveis

Salvaguarda da informação on/off-site, teste de backup 
com garantia de recuperação em caso de desastre.

BACKUP E RECUPERAÇÃO
Backup e disaster recovery
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WEBROOT: PREVENIR CIBERATAQUES E CUMPRIR O GDPR

Antivírus Next Gen que garante a proteção dos dados utilizando 
inteligência artificial e machine learning

No panorama atual da segurança, com ataques cada vez mais sofisticados, os antivírus tradicionais 
não são suficientes para dar resposta a estes ataques eficazes, avançados e em constante mutação.

Antivírus baseado em cloud, muito leve, que não 
atrasa os computadores e está sempre atualizado, 
evitando ataques de malware e outros. Solução 
financeiramente acessível e indicada para PMEs.
Instalação em poucos minutos

A instalação do Webroot é feita em poucos minutos 
e é compatível com antivírus já instalados. Consola 
central para fácil gestão dos postos. 

O QUE É?
As empresas não podem correr o risco de um 

ataque de malware ou outros. Os antivírus tradicio-

nais, baseados em assinaturas, não estão sempre 

atualizados como o Webroot, que recolhe a infor-

mação dos milhares de utilizadores em todo o 

mundo e reconhece automaticamente e atempa-

damente os ataques, prevenindo-os com eficácia.

PROTEÇÃO NEXT GEN

A informação é o ativo mais impor-

tante das empresas e as ferramentas 

de segurança avançadas e eficazes, 

capazes de detetar e parar ameaças, 

são incontornáveis no cumprimento 

do GDPR.

O Webroot é uma solução de cibersegurança Next Gen, que tira partido da cloud, inteli-
gência artificial e machine learning 

Deteta e para ameaças 
Zero-Day em tempo real

Protege empresas e 
pessoas em todo o mundo

Protege através de
Informações sobre ameaças

Deteta atempadamente e 
alerta para os ataques

Protege os Endpoints e 
Redes

As empresas que utilizam o 
Webroot estão seguras
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ENDIAN: SOLUÇÕES DE REDE ESSENCIAIS PARA O GDPR

Os dados pessoais (…) trata-

dos de forma que garanta a 
sua segurança, incluindo 

proteção contra o tratamento 
não autorizado ou ilícito e 

contra a perda, destruição ou 

danos acidentais adotando 

as medidas técnicas/organi-

zativas adequadas.

Art 5: Princípios relativos ao 
tratamento de dados pessoais

A segurança de redes que garante a conformidade

Para cumprir o GDPR são necessárias as melhores tecnologias de defesa de rede e ferramentas 
para prevenir, proteger e controlar.

Proteger, prevenir de ameaças à segurança (vírus, 
malware, intrusões, spam) e controlar a entrada e 
saída de tráfego na rede. Inclui segurança WiFi e 
BYOD, estendida aos visitantes. Segurança total da 
rede, com filtragem web, email, VPN, prevenção 
de intrusão, gestão da largura de banda.

Vários modelos, software e hardware, preços 
consoante necessidades das empresas e dos 
utilizadores (10 a 2500).

ENDIAN UTM (UNIFIED THREAT MANAGEMENT) 

Solução de segurança única, completa, para con-
trolo remoto industrial, ligação entre dispositivos, 
máquinas e pessoas. Proteção de ambientes indus-
triais contra malware e intrusão na rede fabril.

ENDIAN INDUSTRIAL IOT SWITCH

ENDIAN UTM ENDIAN INDUSTRIAL IOT SWITCH

Transmissão de dados segura com túnel encriptado 
(VPN); permissões de acesso aos diferentes recursos 
da rede, identificação de quando foram acedidos. 
Visualização da rede e apps utilizadas em tempo 
real, controlo do tráfego de rede ao momento.

Ligação segura dos utilizadores aos endpoint remo-
tos. Gestão granular de permissões ao equipamento 
remoto. Acesso aos utilizadores consoante a função, 
recusa rápida de acesso (saída de colaborador).

GDPR - Enquadramento legal: Ferramentas de segurança de redes são essenciais.

GDPR, adaptar soluções capazes de proteger os dados desde o princípio da transmissão, avisando os 
administradores de rede dos riscos para os dados pessoais.

Assegurar a proteção de 
dados durante processamen-

to, através da implementação 

de medidas técnicas e organi-

zativas adequadas. Proteção 

e avaliação dos riscos para os 

dados pessoais (privilégios  de 

acesso), medidas de reforço 

da proteção (encriptação).

Art 25: Proteção de dados 
desde a concepção

Terá de ser igualmente imple-

mentado um  processo para 

testar e avaliar  regulamente a 

eficácia das medidas, para 

garantir a proteção e a confi-

dencialidade dos dados.

Art 32: Segurança do trata-
mento de dados
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QTRENDS: BACKUP E DR PARA CUMPRIR O GDPR

São necessárias ferramentas de DR adequadas, 
que permitam às empresas:

Artigo 32: ʻSegurança no Tratamentoʼ

Assegurar a confidencialidade, integrida-
de, disponibilidade e resiliência dos sistemas 
e serviços.

O Responsável pelo tratamento de dados pessoais 
aplica as medidas técnicas e organizativas ade-
quadas à empresa.

Artigo 24: ʻDeveres do responsável pelo tratamentoʼ

Assegurar e comprovar que o tratamento 
de dados é realizado em conformidade 
com o presente regulamento.Restabelecer a disponibilidade e acesso 

aos dados pessoais em caso de incidente.

Testar e avaliar regularmente a eficácia das 
medidas, com relatórios que comprovem a 
conformidade com o regulamento.

Estas medidas podem ser revistas e atualiza-
das consoante as necessidades da empre-
sa e dos colaboradores.

A solução de Backup e DR necessária para cumprir o GDPR

A Minitel, juntamente com a QNAP e Unitrends, desenvolveu uma solução de backup e DR, para 
as empresas portuguesas, que cumpre o GDPR:

Solução de backup e DR, pronta a funcionar, 
pré-configurada e sem perdas de tempo, disponí-
vel em vários modelos, com custos reduzidos e 
adaptados às PMEs portuguesas.

O QUE É?
Recupera a disponibilidade e acesso dos dados 
pessoais, com possibilidade de teste regular da 
integridade e eficácia da solução para cumprir 
o GDPR e evitar multas.

O QUE FAZ?

Para além de rápido backup e recuperação, 
dispõe de proteção ransomware, evitando 
ataques de ransomware sofisticado e garantin-
do a proteção com segurança e backup.

OS BACKUPS REGULARES SÃO 
INDISPENSÁVEIS

É PRECISO TESTAR A SOLUÇÃO DE 
BACKUP E RECUPERAÇÃO DE DADOS

Permite fazer backups regulares e automatizados 
dos dados dos clientes, garante a disponibilidade do 
backup para controlo em linha com o regulamento, 
de forma a que os utilizadores possam aceder, 
apagar ou alterar dados, em tempo real.

A QTrends permite testar regularmente a eficácia da 
solução, para garantir a disponibilidade e integrida-
de do backup e DR, de forma a verificar e compro-
var a segurança do processamento.

GDPR - Enquadramento legal: Ferramentas tecnológicas de backup e DR estão implícitas.

NO GDPR:


