
Cortex XDR permite que as operações de 
segurança reduzam o ruído e se concentrem 
em ameaças reais. A categoria que define a 
plataforma reimagina como podem ser 
encontrados ataques avançados e oculta 
utilizando dados integrados de endpoint, 
rede e cloud. As equipas podem reduzir a 
complexidade e substituir os produtos de 
pontos desajustados com uma perícia 
unificada para a prevenção, detecção, 
investigação e resposta.

Cortex XDR Detecta com precisão as ameaças 
através da análise de dados enriquecidos com 
análises comportamentais e aprendizagem de 
máquinas. Proporciona um quadro completo 
de cada incidente e revela a causa raiz, 
permitindo que as ameaças sejam 
investigadas oito vezes mais depressa do que 
antes. A integração apertada com pontos de 
aplicação acelera a contenção, permitindo que 
os ataques sejam interrompidos antes que os 
danos ocorram. 

• Detecta ataques avançados com 
analítica...

• Reduz o tempo de investigação
• Aumenta a eficiência dos SecOps

O que é Cortex XDR? Como é que funciona? Os 3 principais benefícios 
do Cortex XDR

Quem é o comprador? Problemas chave

Responsável de 
cotação CISO

• Risco de não identificar ataques 
• Tempos de resposta muito longos 
• Danos financeiros e reputacionais

Usuário/Responsável 
pela decisão

Equipo de 
SecOps

• Demasiados alertas
• Demasiadas ferramentas
• Demasiados falsos positivos

Usuário/Responsável 
pela decisão

Equipo de 
Desktop

• A solução antivírus não protege suficientemente bem

Influente Rede existente • Análise e resposta isolada

 Informação sobre a indústria?

Tempos de resposta a 
incidentes prolongados Demasiados alertas Os maiores desafios do SOC

 197 dias para identificar uma vulnerabilidade 
69 dias para conter uma vulnerabilidade

174 000 recebidas por semana 
Menos de 7 % revistas

Não há tempo suficiente.    
Não há pessoas suficientes.

Custo do estudo de 
vulnerabilidade de dados em 2018 Estado de informe de SOAR em 2018

Cortex XDR é a única plataforma alargada de segurança analítica, 
detecção e resposta que funciona com endpoint, rede e dados na cloud 

integrada.

O que torna o Cortex XDR diferente?Concorrentes

Recursos

Ajuda 
para 
vender 

Cortex XDR
Visão geral da 
apresentação

Guia de 
Aprendizagem 
Técnica

Video 
explicativo hi!

Porque deve vender a Cortex XDR?

Ganhe um desconto adicional de 5  

em Cortex XDR 1.0 ou os skus de 
endpoint.

Campanhas de Marketing 
de Canais

Mercado totalmente 
acessível (TAM

USD 10 000
milhões

para o ano 2021

Incentivos Campanhas de parceiros Oportunidade de serviço

Conjunto de 
serviços de 

transformação 

https://www.paloaltonetworks.com/partners/nextwave-partner-portal/help-me-sell/cortex-xdr
https://paloaltonetworks.csod.com/DeepLink/ProcessRedirect.aspx?module=196
http://www.paloaltonetworks.com/content/dam/pan/en_US/partners/nextwave/sales-enablement/cortex-xdr-enablement-kit-presentation.pptx
https://www.paloaltonetworks.com/content/dam/pan/en_US/partners/nextwave/enablement/cortex-xdr-learning-guide.pdf
https://paloaltonetworks.hosted.panopto.com/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=b40e3c14-729c-4345-8060-ab810184e581
https://www.paloaltonetworks.com/content/dam/pan/en_US/partners/nextwave/enhancements/nextwave-incentive-guide.pdf
https://www.paloaltonetworks.com/content/dam/pan/en_US/partners/nextwave/enablement/endpoint-transformation-kit.pdf
https://www.paloaltonetworks.com/content/dam/pan/en_US/partners/nextwave/enablement/endpoint-transformation-kit.pdf
https://www.paloaltonetworks.com/content/dam/pan/en_US/partners/nextwave/enablement/endpoint-transformation-kit.pdf
https://www.paloaltonetworks.com/partners/nextwave-partner-portal/help-me-market/campaigns



