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UBSCAN

O primeiro scan soberano e certificador de 
vulnerabilidade que é cobrado por IP. 

O UBscan está empenhado em detetar a menor
vulnerabilidade de segurança nos seus sistemas de 
informação. 

COM O UBSCAN, PODERÁ REALIZAR UMA ATUALIZAÇÃO 
COMPLETA DOS SEUS SISTEMAS PARA :

Eliminar
potenciais falhas

de segurança

contact@ubcom.eu www.ubcom.eu 

Melhore a 
interoperabilidade e 
automatização dos 

seus sistemas 
internos

Recuperar a 
velocidade e 
fluidez de 
execução 

Construir 
fronteiras anti-
compromisso

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.



UBSCAN

AVALIAR RAPIDAMENTE AS SUAS 
VULNERABILIDADES PARA MELHOR SE 
PROTEGER 

COMO FUNCIONA O UBSCAN ? 

PORQUÊ ESCOLHER O UBSCAN ? 
Os nossos especialistas guiam-no através da identificação das suas vulnerabilidades para as corrigir e reduzir
o seu risco cibernético. O Ubscan é a única ferramenta no mercado protegida pela constituição suíça e 
cobrada "por IP".

Graças ao UBscan, foi identificada nos nossos servidores uma
vulnerabilidade que permite uma potencial violação de dados. 
Esta descoberta aconteceu algumas semanas antes de um hacker tentar
encontrar as palavras-passe dos administradores. Reduzimos os 
procedimentos legais pesados e evitámos danos à nossa reputação.

Dependendo da indústria, o UBscan adapta o formato de digitalização e digitaliza todos os 
equipamentos que se ligam à rede da empresa, o que pode constituir um compromisso. 
Servidores, impressoras, IOTs, qualquer coisa com um endereço IP, vulnerável ou não, é 
digitalizado.

CIO de uma PME no 
setor da saúde

O UBscan identifica as fraquezas dos seus sistemas de informação e a UBCOM ajuda-o a 
corrigi-las. 

Integração ultra-
rápida e análise 

remota com 
tecnologia  

Redução de custos 
através de digitalização 

baseada em IP, sem 
compromisso

Proteção dos seus
dados através do 
acolhimento do 

relatório detalhado
na Suíça

Concessão de 
certificações como 

resultado de varredura 
de vulnerabilidade 
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