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QCloud Automated Audit

Com a nossa auditoria automatizada 
baseada em nuvem, você pode 

realizar uma auditoria de segurança 
do seu sistema JD Edwards 

EnterpriseOne sempre que necessário, 
sem precisar de assistência da sua 

equipe técnica.

ESTA AUDITORIA PODE AJUDAR 
VOCÊ A:

Reduzir os custos das auditorias externas

Identifique as fraquezas para você que possa corrigi-

las antes de os auditores chegarem.

Analisar a demanda para verificar a 

solução

Identifique o efeito da melhoria da segurança; 

consultas interativas permitem que você pesquise 

detalhadamente para responder perguntas específicas.

Reduzir os custos de relatórios de 

conformidade

Os relatórios de auditoria identificam brechas que 

precisam de atenção e fornecem evidências de 

conformidade.

Priorizar a reformulação da segurança

Compreenda as fraquezas e riscos existentes para que 

você possa desenvolver um plano de melhoria 

direcionado.

Prevenir fraude

Encontre e corrija as violações de Segregação de 

Funções.

Planejar uma atualização do JD Edwards

Compreenda as implicações para a sua segurança para 

que você possa endereçá-las ao seu plano de 

atualização e evitar problemas quando a segurança for 

implementada.

BENEFÍCIOS

Muito fácil: nenhum esforço interno ou 

habilidades técnicas necessárias

Resultados rápidos: entregues dentro de 24 

horas

Informações precisas e abrangentes 

entregues on-line, conforme necessário.

Compare os resultados e destaque as 

tendências com relatórios dos históricos

Faça uma pesquisa para investigar os 

problemas com consultas interativas

Economize tempo e dinheiro

Esclareça a eficácia das mudanças de 

segurança

Com a fraude em ascensão e a crescente pressão 

dos auditores, faz sentido manter seus controles 

de segurança e Segregação de Funções (SoD) em 

boa forma.

Mas para fazer isso, você precisa ser capaz de 

identificar as fraquezas e priorizar as áreas para 

realizar melhorias.

Sem ferramentas especializadas, a realização de 

auditorias de segurança e de SoD é uma tarefa 

muito complexa e complicada. O processo é:

• Dependente de recursos técnicos

• Cansativo, demorado e muito entediante

• Difícil de repetir com freqüência suficiente para 

manter o seu sistema íntegro



QCLOUD

CARACTERÍSTICAS

Fornece informações precisas sobre o status da sua 

segurança de aplicação

Identifica vulnerabilidades e faz recomendações para 

melhorias

Fornece evidências para o seu auditor

Vê os relatórios atuais e de históricos para comparar os 

resultados e destacar as tendências

Os seus dados e resultados são totalmente seguros e 

privados

Funciona em qualquer ambiente JD Edwards 

EnterpriseOne local ou hospedado

Disponível para qualquer cliente do JD Edwards 

EnterpriseOne, independente se você usa ou não  a Q 

Software

A QCloud pode ser hospedado por qualquer provedor 

baseado em nuvem, em qualquer lugar do mundo

Uma tremenda ferramenta de planejamento e 

melhoramento de segurança; encontre os problemas, 

resolva os problemas e verifique novamente
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COMO ISTO FUNCIONA

Seguindo o acordo comercial, você solicita uma auditoria 

através do portal QCloud e em seguida baixa o Q Agent, que 

reúne as informações necessárias como a tabela de segurança 

em tempo real, informações de usuário e função, e então as 

transfere para a QCloud.

Os dados são analisados e o relatório de auditoria é 

produzido. Um e-mail é enviado para notificar você que os 

resultados da auditoria estão prontos, incluindo links para 

acessar e baixar o relatório da consultoria via QCloud. Uma 

visão interativa dos resultados da auditoria está disponível 

on-line.

Em seguida realizamos uma chamada de revisão onde um 

consultor da Q Software fala com você sobre as 

constatações. Nós discutimos as prioridades e 

recomendamos melhorias, que serão documentadas como o 

seu plano de melhoria de segurança.

Se você já realizou auditorias QCloud antes, você também 

pode visualizar relatórios e gráficos de auditoria anteriores, 

comparando os resultados de suas auditorias, destacando as 

tendências e áreas de melhoria ou degradação.

www.qsoftware.com

THE ARCHITECTURE

O serviço usa uma arquitetura baseada em nuvem composta 

de 2 módulos:

O QUE OS RESULTADOS MOSTRAM?

Os relatórios fornecem informações valiosas para ajudar 

você a tomar decisões informadas sobre sua segurança e 

prioridades para melhorias, quando relevante.

Eles também dão evidências para seus auditores e 

informações detalhadas para ajudar você a responder 

perguntas específicas.

O principal relatório de auditoria apresenta um resumo das 

constatações, identificando quaisquer áreas de 

vulnerabilidade e fazendo recomendações para:

A segurança geral

O acesso a programas críticos

O acesso aos programas de dados

A segurança de dados

A segregação de funções

Você também receberá relatórios detalhados, tanto 

interativos como em pdf, para ajudar você a encontrar e 

corrigir vulnerabilidades específicas::

Usuários com acesso a programas críticos

Usuários com acesso aos programas de dados mestre

Usuários com violações de Segregação de Funções

Q AGENT

Este módulo contém todos os dados e lógica necessários para 
executar as auditorias, bem como os seus relatórios. O 
sistema é hospedado no provedor de nuvem mais seguro, 
AWS, na sua própria geografia ou no seu próprio provedor 
de serviço baseado em nuvem. Os resultados podem ser 
acessados na QCloud de qualquer lugar, a qualquer 
momento.

SEGURANÇA: Todos os dados ‘em trânsito’ e ‘em 
descanso’ na nuvem são criptografados e a QCloud usa uma 
arquitetura Multi-Tenant (multi-locatária), então os seus 
dados são mantidos em uma área privada e nunca podem ser 
vistos por outros locatários.

Ele coleta os dados a serem auditados do seu sistema JD 
Edwards e os transfere para a QCloud para uma análise. Na 
primeira vez que você executar uma auditoria, você receberá 
um e-mail com instruções sobre como baixar o Q Agent a 
partir da QCloud e configurá-lo para ser executado no seu 
sistema. Esta é a única parte do processo que precisa de 
assistência técnica e leva cerca de 30 minutos.

Q Agent é uma plataforma e banco de dados agnóstico, 
podendo ser executado em qualquer sistema assistido pela JD 
Edwards, esteja ele no local, hospedado fora, ou em um 
ambiente de nuvem híbrida. 

Assista ao vídeo!


