
Descubra QOS Concierge. Segurança em todas as 

camadas da Informação.



76% das empresas afirmam que a maior e mais persistente ameaça à segurança

está associada aos usuários internos da rede corporativa.

Os Desafios das Empresas

1. Preocupação abrangente 
com a permissão, confiança e 
monitoramento do acesso de 
usuários, incluindo riscos 
associados à terceiros.

2. Ineficiências e/ou
vulnerabilidades na gestão
dos acessos remotos, IoT e 
sistemas críticos.

3. Segurança dos dispositivos 
dos usuários e/ou 
corporativos utilizados fora 
do ambiente da empresa.

4. Prevenir, detectar e responder 
efetivamente às ameaças e 
invasões.

5. Proteção de dados, 
privacidade, conformidade com 
a LGPD.

6. Revisão do orçamento de TI.

7. Crescente adoção das 
integrações digitais: garantir a 
interoperabilidade, 
escalabilidade do Sistema, 
integridade e segurança em 
aplicativos e plataformas.



Impactos Causados Por Falhas de Segurança

Perda de competitividade

Indisponibilidade de sistemas

Ineficiência operacional

Exposição e roubo de dados

Insatisfação de clientes

Danos à integridade e reputação da marca

Multas, processos e perdas financeiras



• Autenticação segura, criptografia de todo o tráfego de dados de ponta a ponta.

• Gerenciamento de credenciais onde usuários tem acesso apenas a recursos, sem senhas.

• Conectividade e comunicação segura entre usuários, sistemas e dispositivos, inclusive IoT.

• Proteção dos dispositivos móveis / remotos.

• Proteção de dados e privacidade alinhados à LGPD.

• Menor investimento em segurança e gestão de risco, através de  uma proposta escalável e sob demanda.

• Monitoramento 24 x 7 através de outsourcing seguro (SOC). 

• Salvaguarda (Backup) dos dados em nuvem.

• Melhoria na produtividade, conectividade, disponibilidade dos sistemas.

• Programas de conscientização e treinamento de segurança aos usuários (phishing).

• Segurança de mensagens instantâneas, chamadas, vídeo e envio de documentos.

• Segurança de perímetro protegendo o fluxo das informações nas redes. 

• Substituição de conexões VPN que podem estar lentas ou ineficientes.

Como podemos ajudar nos seus desafios?
Apresentamos soluções que equilibram risco, performance e investimento da seguinte forma:



A QOS Tecnologia atua há 18 anos oferecendo produtos e serviços TIC (Tecnologia da Informação e Comunicações) 
em três pilares de atuação: computação em nuvem híbrida, conectividade e segurança da informação. Apresenta 

atendimento personalizado e se destaca principalmente na região nordeste do país, com sede em Recife e filial 
em Salvador.  Em seu histórico apresenta 3.000 clientes atendidos e 5.000 ativos de rede implantados. 

Nuvem SegurançaConectividade

Computação em nuvem híbrida, conectividade para melhor disponibilidade 
dos dados com o máximo de segurança da sua informação.

Pilares de Atuação da QOS



Atende 5 princípios da segurança da informação: 
Integridade, Autenticidade, Confidencialidade, Disponibilidade e  Não-repúdio. 

Descubra QOS Concierge:

Segurança em todas as camadas da informação  

connectendpoint

firewall

messenger

mindsec

backup



Ferramenta na plataforma web para gestão segura de dispositivos remotos, home-office, sistemas, servidores, 
VMs (máquinas virtuais), cloud, bancos de dados, dispositivos IoT.

• Zero Trust Access e integração de camadas de criptografia.
• Gerencia e alterna credenciais, enquanto o usuário tem acesso apenas a recursos, não a senhas.
• Túnel seguro e túnel de acesso reverso quando as restrições de firewall se aplicarem.
• Monitora todas as conexões e atividades privilegiadas.
• Coleta e armazena dados com a mais avançada tecnologia em segurança, garantindo proteção e privacidade

alinhadas à LGPD.
• Garante a segurança dos trabalhadores remotos (home office).
• Gerência sobre o que está sendo acessado e por quem está sendo acessado, permitindo acessos de maneira 

mais restritiva em comparação com a VPN.

Connect connectconcierge



endpointconcierge

É o serviço de segurança e gerenciamento de dispositivos, protegidos em tempo real. 

• Proteção dos usuários mesmo quando eles estão fora do perímetro da rede.
• Gestão do tráfego das informações, mitigação de riscos de roubo e/ou perda de dados.
• Proteção contra malware, ransomware, apresenta firewall no endpoint.
• Gerenciamento de aplicações - bloqueio de instalação de aplicativos.
• Aumento da disponibilidade e performance dos endpoints.
• Controle dos dispositivos periféricos que podem ser utilizados - bloqueio de portas USB de forma total, 

parcial ou por dispositivo.

Endpoint



Messenger messengerconcierge

Plataforma de segurança da comunicação instantânea em dispositivos móveis que protege mensagens, 
chamadas, vídeos e documentos. 

• É uma alternativa a ferramentas como WhatsApp, Telegram e e-mails para quem busca o máximo em 
privacidade nas comunicações.

• Protege a confidencialidade das comunicações em redes móveis e sem fio. 
• Protege a informação de ataques de hackers e vazamento de informações, incluindo dados sensíveis e 

estratégicos.
• Atende a crescente demanda do mercado corporativo e governamental, onde a questão de soberania 

fundamental é crucial.
• Salvaguarda os dados, atendendo requisitos de privacidade da LGPD.



Gerenciamento integrado de backups virtuais, físicos e baseados na nuvem permitindo que os clientes eliminem 
as soluções de backup legado. 

• Disponibilidade de backup, recuperação e replicação para todas as cargas de trabalho, incluindo aplicações e 
dados virtualizados.  

• Mantem a disponibilidade dos sistemas com janelas de backup mais curtas e a custos menores.
• Recupera dados excluídos da nuvem por erros de usuários.
• Soluções de contingência contra ataques de ransomware.
• Segurança nas aplicações com alta performance com rápida restauração.
• Elimina perda de produtividade por paralisações de data center.
• Armazena réplicas externamente, até 50 vezes mais rápido. 
• Agilidade na recuperação de dados com criptografia de ponta a ponta.
• Protege e restaura VMs (máquinas virtuais), aplicações e dados.

BackUp concierge backup



Plataforma de treinamento para conscientização de segurança no combate à ameaça  nº1 de violações 
relacionadas à engenharia social.

• O treinamento é realizado através de envio de campanhas de simulação de phishing por meio de uma 
plataforma amigável e intuitiva.

• Combina ataques simulados ilimitados de engenharia social por e-mail, telefone e mensagens de texto.
• Gera instantaneamente relatórios detalhados sobre vários indicadores-chave do treinamento de 

conscientização. 
• Mostra a pontuação de risco por funcionário, grupo e empresa.
• Idealizada em escala, não sobrecarrega a equipe de TI, com rápida implementação.

MindSec mindsecconcierge



firewall

É o serviço gerenciado de segurança de perímetro protegendo o fluxo das informações nas redes. 

• Controla o tráfego de rede potencializando resultados para a empresa.
• Prioriza aplicativos de negócios e diminui utilização e risco de aplicativos comuns por usuários.
• Aumenta a eficiência operacional. 
• Melhor benefício dos recursos de conectividade: Ativação dos recursos SD-WAN entre unidades.
• Implantação de políticas de segurança nas redes Wi-Fi.
• Segurança nas aplicações com alta performance.
• Proteção de rede com os recursos de segurança: firewall stateful, antivírus gateway, IPS, Application Firewall, 

DPI-SSL, Sandbox.

Firewall concierge



• Recife e Salvador

Identificamos padrões de ameaças antecipando os riscos para a empresa.
O SOC é um serviço de monitoramento 24 x 7 da infraestrutura, ambientes cloud e usuários, em um centro
simplificado de comando. A equipe de especialistas é constantemente atualizada nos padrões de certificação
dos principais fabricantes do mercado. 

Taxa 0% 
incidência 

para 100% 
clientes  

atendidos 

SOC - Centro de Operações de Segurança



Você pode mitigar riscos garantindo que está pagando somente pelos
serviços que usa. É a opção por contrato flexível - PAYG (Pay As You Go). 

Veja as vantagens :
• Praticidade e flexibilidade de upgrades e downgrades conforme 

demanda.
• Pagamentos pelo que efetivamente foi usado.
• Pagamentos mensais e viabilização de contratos OPEX.
• Sem necessidade de investimento de capital.
• Redução de custos com ociosidade de recursos.
• Atendimento de equipe especializada.

UPGRADE

DOWNGRADE

QOS apresenta uma proposta flexível, sob demanda. 



RECIFE

Tel. (81) 3194-2010

Av. Rio Branco 243 sl 401

Principais Parceiros

SALVADOR

Tel. (71) 3015-1202

R. Alceu Amoroso Lima 668 sl 1512

E-mail: comercial@qostecnologia.com.br

www.qostecnologia.com.br


