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Cortex XSOAR é a plataforma
de orquestração de segurança e
a automatização mais completa da 
indústria com gestão nativa do
casos, colaboração em
em tempo real e gestão de
inteligência de ameaças
para servir as equipas
de segurança ao longo do
ciclo de vida.

Cortex XSOAR integra mais de 350
produtos para oferecer respostas baseadas 
em manuais de estratégia que cobrem
equipamento, produtos e casos de
utilização. Esta automatização da resposta
está estreitamente integrado com o
gestão de casos totalmente personalizável
de Cortex XSOAR, permitindo
as equipas mantêm o controlo sobre
incidentes enquanto respondem aos
velocidade das máquinas.

• Acelera a resposta a incidentes.
• Automatiza as operações de captura de 

ameaças.
• Normaliza o processos e ofertas escala.
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O que é Cortex XSOAR? Como é que o Cortex XSOAR funciona? Os 3 principais benefícios
de Cortex XSOAR 

Perfil da empresa

Quem é o comprador? Mensagens-chave

Responsável 
Cotação

CISO
CIO

• A automatização e a orquestração reduzem o MTTR.
• Obtenha mais valor do seu investimento existente em segurança.
• Reduzir o risco através da racionalização. 

A pessoa 
encarregada da 
decisão técnica

Equipa de 
SecOps 

Equipa SOC

• Reduzir os alertas através de classificação, resposta e coordenação mais 
rápida.

• Obtenha uma visão holística de todo o ciclo de vida do incidente a partir de 
uma única consola.

• Eliminar tarefas repetitivas e demoradas através de automatização.

Usuário
Equipa 

TI/de redes

Cortex XSOAR é a primeira solução completa que 
combina gestão de incidentes, tecnologia da 
orquestração, automatização de processos e 
inteligência de ameaças numa única plataforma.

• Os manuais automatizados libertam o tempo dos analistas para realizar 
actividades mais proactivas.

• Integra-se com ferramentas que oferecem uma melhor colaboração 
entre equipas

Competidores

Porque devo vender Cortex XSOAR?

Marketing

Mercado totalmente
acessível (TAM)

1791 000 USD
milhões

até 2024 (500 milhões de dólares até 
2021)

Informação de Mercado SOAR

Campanhas de parceiros Oportunidade de serviço

Conjunto de serviços
de Cortex XSOAR

em breve

Recursos

Ajuda para 
venda

Actualização: 
Cortex XSOAR

Visão geral da 
apresentação  Video 

explicativo 

Guia de 
Aprendizagem 
Técnica
em breve

hi!

O que torna o Cortex XSOAR diferente?

http://www.paloaltonetworks.com
https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/security-orchestration-automation-response-market-176584778.html
https://www.paloaltonetworks.com/partners/nextwave-partner-portal/help-me-market/campaigns
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https://paloaltonetworks.csod.com/DeepLink/ProcessRedirect.aspx?module=197
https://www.paloaltonetworks.com/content/dam/pan/en_US/partners/nextwave/sales-enablement/cortex-xsoar-kit.pptx
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