
As ameaças digitais cada vez mais sofisticadas e o aumento da violência no campus 

dificultam a proteção de estudantes e funcionários por parte das instituições

MANTENHA OS ESTUDANTES

SEGUROS ONLINE E NO CAMPUS

Associe-se a um líder da indústria que disponibiliza soluções completas com o nosso 

ecossistema de parceiros para todas as suas necessidades de cibersegurança e segurança física

Ajude a proteger dados 

contra violações e cibercrime

Tire partido de informações e 

controlos de segurança líderes 

na indústria para ajudar na 

proteção contra ciberataques

novos e em evolução

Maximize a segurança física 

do campus e acelere os 

tempos de resposta de 

emergência
Controle facilmente o acesso de 

edifícios e identifique rapidamente 

potenciais ameaças com respostas e 

notificações de emergência mais 

rápidas

Ajude a garantir que os seus 

estudantes estão protegidos 

contra roubo de identidade e 

fraude
Estabeleça medidas de defesa 

detalhadas e de remediação 

para aumentar a proteção de 

informações de identificação 

de estudantes

UNIVERSIDAD

E

36% das universidades são vítimas de um 

ciberataque por hora1

Em 2016, 78% dos crimes contra estudantes e 

professores universitários denunciados nos 

termos do Clery Act ocorreram no campus2

O ensino superior representa 17% de todas 

as violações de dados em que foram 

roubadas informações pessoais, perdendo 

apenas

para a Saúde3

37% dos líderes de ensino superior dizem que 

as fechaduras e portas das respetivas instituições 

não estão devidamente preparadas em termos 

de proteção e segurança4

Identifique automaticamente atividades 

suspeitas através de análise de vídeo em tempo 

real, respondendo igualmente a necessidades 

de privacidade e segurança de vídeo

Proteção e segurança física no campus

Maximize a segurança e melhore a 

comunicação durante emergências com alertas 

móveis e aplicações de segurança

Certifique-se de que as pessoas certas têm 

acesso aos espaços certos, nos momentos 

certos, com o controlo de acesso digital

Cibersegurança e proteção de dados

Aumente a segurança de informações de 

identificação, dados, dispositivos, aplicações e 

infraestruturas

Tire partido de uma equipa de mais de 

3500 especialistas em cibersegurança e 

mais de mil milhões de dólares investidos 

por ano em segurança

Tire partido de análises avançadas para 

identificar rapidamente atividades anormais e 

compreender melhor os ciberataques

Phishing

Soluções Seguras e Inteligentes no Campus capacitam as instituições de ensino

superior para ajudar a proteger estudantes e docentes, online e no campus

1. VMWare, University Challenge: Cyber Attacks in Higher Education, 2016. 2. US Department of Education, Campus Safety and Security Data Analysis Cutting Tool, 2018. 

3. HUB, Higher Education – A Goldmine of Personal Data for Hackers, 2017. 4. Campus Safety Magazine, Campus Safety Access Control Survey, 2017.   

Ransomware DDoS

Perda de 

dados



Departamento de TI
da Universidade

Preparado para falar com um especialista? Contacte-nos 

“

Universidade de Porto Rico

“A solução, baseada no Microsoft Azure, é ideal para 

escolas, mas também para qualquer organização que 

pretenda manter seguros os membros da respetiva 

comunidade. A tranquilidade que proporciona é 

inestimável.” 

- Efraín Vázquez-Vera, Reitor, Universidade de

Porto Rico em Humacao

Líderes da indústria com uma experiência profunda ao nível de proteção e segurança no campus

Tentativa de 
phishing 
identificada

A bloquear URL

Reposição do 
utilizador

Detete e evite atividades suspeitas, comunicando instantaneamente incidentes por todo o campus

AMEAÇA DETETADA

AGENTE ENVIADO 

Encerramento iniciado

Identifique e solucione ciberameaças que afetam dados dos estudantes e da escola 

Maximize a segurança dos estudantes
e a segurança online com a tecnologia mais recente

Reponha a palavra-
passe

Alerta de potencial 
tentativa de 
phishing  

Ciberataques bloqueados: 2018

Tentativas de 

phishing

Ataques 

DDoS

300

44

122

Ransom

ware

Microsoft 365

Encerramento do campus:
Puma nas instalações. 

Todos os edifícios encerrados 
até novas informações

ALERTA

O que dizem as instituições mais importantes 

Universidade do Sul da Dinamarca

“Ferramentas como o Windows Defender ATP estão de 

tal forma integradas… que posso usufruir de melhores 

capacidades de análise e investigação forense detalhada 

para reforçar o nosso perfil de segurança global.”

- Bo S. Dreier, Especialista de Segurança de TI,

Universidade do Sul da Dinamarca

https://info.microsoft.com/ww-landing-Contact-Microsoft-Education-website.html

