
Prisma Cloud utiliza a aprendizagem mecânica para traçar o 
perfil aos usuários, carga de trabalho e comportamentos de 
aplicativos para prevenir ameaças avançadas. 
Também se integra com os ambientes IDE dos programadores
e com todas as ferramentas da CI/CD para oferecer um gestão 
da vulnerabilidade em todo o ciclo de vida, a análise da infra-
estrutura de acordo com o código, o tempo de correr a defesa e 
a firewall nativa da cloud. 

Prisma Cloud também mantém a conformidade através de um 
intercâmbio aprofundado de contexto abrangendo as infra-
estruturas, os serviços PaaS, os usuários, o desenvolvimento das 
plataformas, dados e cargas
do trabalho da candidatura. 

Prisma Cloud é uma plataforma 
desegurança nativa abrangente
na cloud com o mais amplo 
cobertura de segurança e 
conformidade da indústria para
aplicações, dados e todos os 
pilha de tecnologia nativa na 
cloud ao longo do ciclo de vida 
do desenvolvimento, e através de 
ambientes multi-cloud e 
híbridos.

• CTO
• CISO
• VP de Infra-estruturas de Cloud
• Director de Segurança 

• Arquitectos de infra-estruturas cloud
• Arquitectos da segurança da cloud
• Equipas de operações infra-estrutura
• Gestores de DevOps/Chefe de DevOps 

• Equipamento para operações de 
segurança

• Equipas DevOps 

• Segurança abrangente na 
cloud

• Segurança constante através 
de cloud

• Habilitar DevSecOps

O que é Prisma Cloud?

Tomadores de decisão
sobre tecnologia Assessores tecnológicos Usuários da tecnologia

Como é que funciona?
Os 3 primeiros benefícios 

de Prisma Cloud

Características da empresa de destino

Prisma Cloud é o primeiro e único plataforma de 
segurança nas cloud nativas com a mais ampla
cobertura de segurança e conformidade com a 
sector para toda a pilha de tecnologia nativa em
a cloud: aplicações, dados ao longo do ciclo da vida 
de toda a aplicação e da cloud híbridos e múltiplos

Competidores O que torna a Prisma Cloud diferente?

Porque devo vender Prisma Cloud?

Recursos

Ajuda para 
vemnda

Computação 
na Cloud

Segurança na 
Cloud

Video 
explicativo

Visão geral da 
apresentação 

Guia 
aprendizagem

Prisma Cloud

Compradores 
na Cloud

10% taxa de referência Marketing

Mercado totalmente 
acessível (TAM)

USD 6000 
milhões
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Cloud Híbrido e Múltipla

Desenvolvimento de aplicações

Tecnologias nativas da Cloud

Estratégia da Cloud 100% público

Contentores locais

Mandatos de conformidade
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