
As medidas de segurança de hoje precisam alcançar mais longe que nunca, à medida que
novos canais digitais se juntam aos canais físicos tradicionais fornecendo operações,
moeda e dados sensíveis de clientes. Novas formas de ataques se são desenvolvidas todos
os dias - mas as ameaças antigas continuam. Neste ambiente complexo e rápido, é fundamental
que o seu parceiro de segurança entenda o cenário e esteja preparado para ameaças antes
que elas ataquem. 

O Managed Security Services oferece soluções líderes mundiais, orientadas pela nossa experiência global em segurança física e de dados. Nossa
abordagem integrada e completa para dar segurança aos dados dos nossos clientes, canais e endpoints garantem a melhor proteção sempre, em 
qualquer lugar. Ao transferir os processos de implementação e gerenciamento do parque a um parceiro confiável, o Managed Security Services
entrega processos confiáveis, escaláveis e mundialmente padronizados, com expertise local.

AUMENTE A EFICIÊNCIA
• Libere tempo de gerenciamento

do seu staff diariamente

• Agilize os processos

• O modelo de serviços gerenciados
oferecem máxima flexibilidade

OTIMIZE A SEGURANÇA
• Monitoramento 24/7

• Elimine ameaças de forma proativa

• Esteja no controle de riscos emergentes

DN AllConnect Banking ServicesSM  |  Self-Service Fleet Management  
Managed Security Services

Fique à Frente de Ameaças em Evolução 
com Serviços Gerenciados de Segurança

GERENCIE RISCOS OPERACIONAIS
• Perceba ameaças em tempo real

• Solucione problemas remotamente

• Foque nas iniciativas mais importantes
do negócio

DieboldNixdorf.com
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19O seu fornecedor de Serviços Gerenciados oferece a segurança completa, de ponta 

a ponta que a sua organização precisa? Conforme as ameaças vão se tornando mais
globais e se movimentam mais rapidamente, sua rede precisa estar protegida com as
medidas de segurança mais modernas existentes. 

O Managed Security Services oferece uma proteção valiosa com vários
níveis e informações em tempo real que garantem nossa visibilidade
para manter sua rede segura, protegida e disponível, enquanto fornece
informações para ajudar com as suas auditorias de segurança de ATMs.

Nós empregamos uma abordagem baseada em riscos, personalizada
para o seu ambiente único, apoiada pelos nossos serviços de segurança.

SECURITY CORE SERVICES 
O Security Core Services oferece a você o poder de focar no que é 
mais importante para o negócio em vez de se preocupar com segurança.
Sua organização se beneficia com: 

• Serviços de Monitoramento e Gerenciamento de Eventos

• Monitoramento de segurança 24/7

• Serviços de conectividade segura

• Controle de Dispositivos Periféricos

• Serviços Gerenciados de Firewall

• Serviços Anti-Malware

• Sistema Operacional Protegido

• Serviços de Implementação de Software

• Detecção e Prevenção de Invasão

• Registro e Retenção de Auditoria

SECURITY ENHANCED SERVICES 
O Security Enhanced Services leva a proteção para outro nível. Nós
identificamos usuários, prevenimos acessos não autorizados e protegemos
em tempo real todos os tipos de malware para garantir integridade do sistema:

• Serviços de Encriptação de Disco Rígico

• Serviços de Proteção Aprimorada Contra Intrusões

POR QUE DN ALLCONNECT SERVICES?
Diebold Nixdorf AllConnect Services oferece serviços líderes da indústria,
que fornecem soluções personalizadas e fim-a-fim, com uma visão centrada
no usuário. Ajudamos bancos, corretoras de crédito e varejistas a
acelerarem suas performances em escala global. Utilizando os nossos
melhores e mais treinados profissionais de serviços, entregamos 
transações ultra seguras e serviços com mais de 99% de funcionamento.
De operações de manutenção a soluções de negócio e a insights focados
em dados, apenas DN AllConnect Services entrega a expertise e inovação
que fazem os negócios prosperarem, identificando as eficiências de hoje
e as oportunidades de amanhã.

Para saber mais, visite DieboldNixdorf.com.br
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