HE A LT H - ISAC
BENEFÍCIOS DOS MEMBROS
Junte-se à comunidade empenhada na garantia dos cuidados de saúde

CENTRO DE OPERAÇÕES CONTRA AMEAÇAS
CENTRO DE FUSÃO PARA A ANÁLISE
ESPECÍFICA DE INFORMAÇÕES E DE SAÚDE
Boletins de vulnerabilidade
Consultorias sobre ameaças
Resumos mensais sobre o cenário de ameaças
Relatório diário sobre a segurança física e cibernética
Vigilância do utilizador mal-intencionado da dark Web
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Relatório de armamentização de CVE
(Vulnerabilidades e Exposições Comuns)
Definição do nível de ameaça para o setor
Junte-se a uma comunidade e a um fórum de confiança
Saiba mais em www.h-isac.org
Partilha

Educação

Sensibilização

Rede

Junte-se à comunidade H-ISAC para expandir a sua equipa
de segurança e melhorar a sua capacidade de atenuar
ameaças e vulnerabilidades.
Subscrição da H-ISAC
uma opção que compensa
o investimento...

Os membros recebem estes alertas no âmbito
da sua subscrição e poupam centenas de
milhares de dólares em serviços de segurança:
BadPanda

Credparser
Observatório Recoletores
BiMeta suite – Um conjunto
de algoritmos personalizáveis
que lê fontes online para detetar
credenciais de utilizador roubadas,
usurpação de nomes de domínio,
roubo de propriedade intelectual
e muito mais.

Exposição

Alerta em caso de nomes de domínio com
aspeto semelhante
Alerta em caso de deteção de divulgação de
credenciais
Alerta em caso de deteção de palavras-chave
no Pastebin, nos mercados da dark Web, etc.
Alerta em caso de exposição acidental de
dados de fontes, incluindo nuvem, terceiros
e prestadores de serviços geridos

Partilhar informações sobre ameaças e
melhores práticas com a comunidade

Nas palavras dos nossos membros...
Um membro descreve o Comité de Informações sobre Ameaças da H-ISAC do seguinte modo:
«Utilizamos informações obtidas a partir da investigação do Comité de Informações sobre
Ameaças para criar uma resposta prévia a incidentes para atuarmos em modo de perigo
pré-iminente, de forma a desenvolvermos resiliência.»
«A H-ISAC é a melhor fonte de informação que temos... Os membros ajudam-se uns aos outros
a controlar a ação e a mudança do adversário.»
«A subscrição dá acesso a conversas interorganizacionais entre fornecedores e fabricantes de
dispositivos médicos.»

MAIS de 4000
analistas globais
Os membros da comunidade H-ISAC
têm acesso às informações coletivas
de milhares de analistas globais

WeeSecrets
Junte-se ao nosso “Café” virtual
para obter informações úteis
sobre segurança…

64%

50 maiores
fabricantes mundiais de
dispositivos médicos

84%

25 maiores empresas
farmacêuticas mundiais

88%
90%
FORTUNE

500

91%

–	Espaço de trabalho com chat ao vivo em tempo real
–	Plataforma segura de colaboração de equipa

das principais redes de hospitais
dos EUA (Beckers)

das 10 maiores empresas do
setor dos cuidados de saúde e
saúde pública (Fortune 100)
Organizações de
cuidados de saúde
da Fortune 500

2019 Combinação de subscrição
Farmácia

1%

Tecn. de Laboratório
Academia
(dados do HIT)		
10%
11%

Farmácia/
Dispositivos méd.
Biotecnologia		
12%
13%

Contribuintes/
Seguro
18%

Fornecedores/		
médicos
35%

