
Do diagnóstico à defesa, uma
combinação única de  solução
nativa virtual patching.

OGASEC é o olhar voltado para a segurança 
da sua empresa. Observamos cada detalhe 
dos sistemas, para oferecer o diagnóstico 
mais completo e diminuir a vulnerabilidade 
da sua empresa. Ser OGASEC é visualizar o 
todo e também cada microparte da rede, 
para garantir segurança completa.

Segurança e conectividade de rede 

Da fusão entre Aker e 
N-Stalker, nasce a OGASEC, 

olhando para o futuro.

Ecossistema OGASEC

OGA AKER UTM
Com o recurso de Failover de Regras, uma 
exclusividade do OGA UTM, a solução configura 
automaticamente as prioridades do tráfego de 
sua rede. Também é possível criar várias conexões 
seguras entre a matriz e as filias da sua rede 
corporativa, além de reduzir custos com links 
dedicados, estabelecendo VPNs entre o OGA 
UTM e outros que suportem o padrão OpenVPN. 
Com este recurso, ainda, é possível balancear o 
tráfego de duas VPNs e configurar rotas seguras 
automaticamente, caso o link de internet principal 
fique inativo. Tudo para que você possa manter os 
serviços da sua empresa sempre funcionando.

OGA N-STALKER NETWORK
SCANNER
A solução oferece uma análise contínua dos seus 
ativos. Através de varreduras automatizadas, ele 
irá acompanhar o crescimento das aplicações e a 
evolução dos seus serviços, gerando alertas para
novas vulnerabilidades encontradas e com a
habilidade de analisar uma vulnerabilidade em
específico sem a necessidade de uma varredura 
completa.

OGA AKER NGFW
O OGA Aker Firewall NGFW fornece segurança
avançada, alta performance e controle das aplicações 
trafegadas na rede. Os Next Generation firewalls da 
Ogasec reduzem a complexidade e melhoram a postura 
de segurança fornecendo total visibilidade dos
usuários, aplicações e ameaças na rede.

OGA AKER IPS
O OGA IPS é uma solução integrada de segurança 
da informação em software do tipo IDS/IPS e Filtro 
de Aplicações. Possui a capacidade de se integrar a 
um único dispositivo e efetuar inspeções de tráfego 
de modo passivo e/ou ativo, além de fazer a filtra-
gem das aplicações. Permite também que o usuário 
detecte, identifique e execute ações preventivas em 
relação à ameaças cibernéticas antes que causem 
danos a empresa (exploração de falhas de
segurança, violação de dados confidenciais, etc).

Brasília (61) 3038-1900 / São Paulo (11) 4130-9930 www.ogasec.com
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OGA CONFIGURATION CENTER
O OGA Configuration Center é um produto voltado 
para ajudar a reduzir o custo de administração de 
ativos de firewall. Tem como objetivo automatizar as 

Segurança de aplicação

OGA N-STALKER WAF
A OGASEC desenvolveu o OGA WAF, que atua
diretamente na camada 07 do modelo OSI, para
expandir os recursos de segurança digital. O resultado 
é a capacidade de detectar e bloquear os mais
diversos ataques na web.  O OGA WAF é ideal para
empresas que se preocupam em manter suas
aplicações web em segurança. Ao adotar uma
estratégia preventiva, é possível evitar invasões que 
possam comprometer a integridade dos dados do seu 
site e garantir efetiva proteção dos dados de seus 
clientes.

OGA N-STALKER CLOUD WAF
A solução unificada N-Stalker Cloud WAF é a primeira 
no mercado a possuir uma funcionalidade nativa de 
Virtual Patching, isto é, um sistema de correção
automática de vulnerabilidades. Adicione segurança 
às aplicações que estão na nuvem. Com esta solução 
disponibilizamos tecnologias capazes de realizarem 
análise de vulnerabilidade de aplicação, virtual patch 
e WAF (Web Application Firewall), além de oferecer um 
selo de proteção com preços aderentes aos diversos 
portes de negócios. O OGA N-Stalker Cloud WAF é 
uma plataforma on-line criada para testar e corrigir 
vulnerabilidades de sites utilizando a tecnologia de 
segurança patenteada pela N-Stalker. Soma-se a este 
serviço o suporte de especialistas em cibersegurança 
da companhia.

OGA N-STALKER APPLICATION
SECURITY PLATFORM
OGA N-Stalker Application Security Platform realiza 
testes em aplicações Web, perímetro, redes internas,
dispositivos remotos, instâncias de nuvem com
verificações autenticadas e profundas suportando 
processos como DevOps. A solução permite detectar
problemas durante as fases de desenvolvimento e 
controle de qualidade, bem como depois que os
aplicativos estão em produção.

Serviços e consultoria

OGA MSS
Um provedor de serviços gerenciados de segurança 
(MSS) provê monitoração e gerenciamento de
sistemas e dispositivos de segurança. Serviços
comuns incluem firewall gerenciado, detecção de
intrusão, VPN, antivírus e análise de vulnerabilidades. 
O centro de operações de segurança (SOC) trabalha 
em alta disponibilidade com redundância geográfica e 
possui experiência para detectar e tratar ataques 24 
horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano.

OGA VULNERABILITY
MANAGEMENT
Vulnerabilidades criam brechas para potenciais 
ataques. A tarefa de manter sua organização segura 
não é simples. Para isso é necessário estar a frente 
das ameaças, corrigindo as vulnerabilidades antes 
que elas possam ser exploradas e comprometendo 
informações críticas do seu negócio. Para auxiliar você 
nessa complexa tarefa, oferecemos nossa Consultoria 
de Gestão de Vulnerabilidade, Baseline e Conformi-
dade. Um serviço de caráter preventivo para
descoberta, análise, correção e melhoria contínua da 
segurança das aplicações e dos ativos do seu negócio. 
Tudo isso suportado pela plataforma unificada da 
Ogasec.

OGA HARDENING
Um projeto de hardening habilita diversos meios de 
proteção de um sistema através da minimização de 
sua superfície de ataque. Este trabalho é realizado
através da avaliação das funções e objetivos de um 
sistema e da definição e implantação de políticas que 
visem tornar o sistema mais resiliente a um eventual 
ataque cibernético.

ações mais comuns de configuração que podem ser 
aplicadas em larga escala. Voltado para soluções de 
qualquer tamanho, o OGA Configuration Center é uma 
ferramenta importante para a padronização de
políticas de segurança.
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