
CYBERMANAGER

Entraria num avião pilotado por um condutor 
de autocarro? Não. Nem nós. 

Não deixe que a sua equipa se exponha e o seu 
negócio por falta de conhecimento cibernético.

REALIZAR UMA AUDITORIA COM O CYBERMANAGER

Medir a exposição 
cibernética das suas 
equipas e a sua 
consciência digital

Relatórios detalhados : 
Análise de vulnerabilidades 
completas e identificação de 
eixos de melhoria

Sobre: A UBCOM é uma agência suíça estratégica de segurança cibernética e de proteção do
sigilo, fundada em 2014. A UBCOM atua na prevenção de riscos cibernéticos e protege o ativo
tático e estratégico de informação das empresas. A agência oferece soluções concretas em
defesa cibernética, proteção do sigilo e soberania digital. A sua missão é proteger os
interesses económicos dos atores internacionais no mercado global contra a inteligência
económica e a espionagem empresarial.

contact@ubcom.eu www.ubcom.eu 

A cibersegurança não se limita à segurança dos sistemas de 
informação. 
Um antivírus não é suficiente sem aconselhamento 
especializado. 
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A auditoria do CyberManager é realizada através de um 
workshop de grupo de meio dia com os membros da sua 
equipa para avaliar a sua maturidade cibernética e melhorá-la. 

CYBERMANAGER

MEDIR O SEU DESEMPENHO E 
MATURIDADE CIBERNÉTICA NUM 
PISCAR DE OLHOS

QUAIS SÃO OS PILARES DO CYBERMANAGER ?

Governação
Endereço para as boas 
práticas de gestão e 

organização

PORQUÊ ESCOLHER O CYBERMANAGER COM OS PERITOS 
DA UBCOM?
CyberManager é uma ferramenta rápida e eficiente que democratiza a visão da sua 
resiliência cibernética. Permite-lhe cumprir as normas internacionais (ISACA, EBIOS, 
COBIT, SOX, BAL3, ISO27000, RGPD...).

Com o CyberManager, houve um antes e um depois. 
Na sequência da auditoria, produzimos um verdadeiro plano diretor que 
permitiu 
à organização iniciar uma melhoria contínua da sua conformidade e 
envolver o departamento de TI em todos os projetos do Grupo. 

Tecnologia
Avalie a sua dívida técnica 
para cumprir a lei e reduzir 

os riscos cibernéticos 

Recursos Humanos
Treine e eduque as suas 
equipas para proteger os 
dados e os seus negócios

RGPD
Assegurar que a sua gestão de 

dados está em conformidade com 
os regulamentos da UE

Legal
Verificar o nível de cobertura e 

assegurar que os actuais contratos 
de serviços de TI são válidos

Engenharia social
Eduquem as vossas 
equipas sobre sigilo, 

lealdade e integridade

Utilizando mais de 300 perguntas das principais referências internacionais, 
analisamos o nível de consciência cibernética da sua empresa em 6 pilares:

Diretor financeiro de 
um grupo alimentar 
industrial
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