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Os controles que você precisa a um 
preço acessível

BENEFÍCIOS:

Reduz o custo e o esforço de obter e 

demonstrar a conformidade

Protege o seu negócio com controles 

detectáveis E preventivos

Acessível para organizações de todos os 

tamanhos

Fácil de configurar e gerenciar 

internamente

Sem necessidade de hardware adicional

Organizações de todos os tamanhos precisam

implementar controles adequados para reduzir o risco

de fraude e, em muitos casos, obter uma conformidade

regulamentar e satisfazer os seus auditores.

O custo e as despesas gerais da gestão de algumas

soluções GRC vão além do alcance financeiro de todas

corporações, exceto as maiores. Por isso, muitas

empresas tentam implementar controles usando

planilhas e relatórios SQL.

Mas a complexidade do problema e a quantidade de

esforços manuais necessários muitas vezes resultam em

controles insustentáveis ou inadequados, expondo

empresas à ameaça de fraude ou auditorias sujeitas às

falhas.

Nossas soluções capacitam você a implementar e

aplicar controles econômicos, gerenciáveis e

automatizados para:

proteger o seu negócio

chavear o endereçamento de requisitos de

conformidades

fazer suas auditorias ocorrerem sem problemas

VISÃO GERAL

A família CS* GRC compreende um conjunto de

produtos concebidos para atender às necessidades

específicas de segurança e conformidade, incluindo:

Segregação de Funções

Auditoria

Aprovisionamento de usuários monitorado e

automatizado

Fácil de instalar e usar, os produtos permitem que você

implemente rapidamente suas próprias políticas de

auditoria, Segregação de Funções e proteção de dados,

além de fornecer ferramentas flexíveis de consulta e

relatórios para chamar a atenção imediata para

conflitos e violações.

Incorporados à Oracle E-Business Suite (EBS), os

produtos são concebidos para funcionar de forma

eficiente no seu ambiente em tempo real, considerando

as complexidades da arquitetura EBS para fornecer

resultados precisos. Eles se parecem com qualquer

outra aplicação da EBS e não há necessidade de

nenhum hardware adicional.

Para saber mais ou solicitar uma 

demonstração,

email sales@qsoftware.com

ou visite www.qsoftware.com.
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Segregação de Funções: CS*Comply

Oferece uma maneira fácil de definir as suas regras de SoD dentro

do ambiente EBS, especificando pares de funções (ou grupos de

funções) que não devem ser acessados pelo mesmo usuário (ou

podemos fornecer regras pré-configuradas). Então o veloz

mecanismo de varredura de conflitos analisa as suas configurações

de acesso em tempo real e exibe os resultados em um painel,

classificando os conflitos pelo grau de risco que eles incorrem, de

modo que você possa priorizar novas investigações.

Os aplicativos de detalhamento permitem que você investigue

conflitos por usuário, responsabilidade, função ou regra e o kit de

ferramentas de reparação reduz consideravelmente o volume de

trabalho de resolução de conflitos.

CS*Comply inclui vários controles preventivos, incluindo a

prevenção durante o aprovisionamento, prevenção de acesso em

tempo real e prevenção de força bruta.

BENEFÍCIOS

Funciona no seu sistema em tempo real - não é

necessário extrair dados para análise

Informação de status de SoD atualizada sob demanda

Reduz consideravelmente o tempo necessário para

gerenciar controles de SoD e obter a conformidade

SOX

Reduz o volume de trabalho de preparação para

auditorias e posteriormente de limpeza

Fornece as evidências que os auditores exigem,

reduzindo o tempo necessário para concluir a auditoria

Auditoria: CS*Audit

Permite que você monitore as mudanças em dados mestre

críticos, tais como contas bancárias e detalhes do fornecedor, bem

como alterações de configuração.

Ele também permite que você monitore transações fora do

padrão, as quais podem dar um aviso prévio de comportamento

fraudulento ou erro inadvertido.

CS*Audit permite que você especifique exatamente o que você

deseja monitorar em poucos minutos e sem codificação,

garantindo que você possa identificar rapidamente os itens que

precisam de atenção sem ter que percorrer por dezenas de

informações irrelevantes.

As notificações automatizadas em tempo real permitem que os

usuários designados sejam notificados sobre eventos específicos

(conforme determinado por você) à medida que estes vão

ocorrendo, de modo que uma investigação e ação imediata

possam ser iniciadas.

BENEFÍCIOS

Faz com que as mudanças de dados críticos sejam

totalmente transparentes

Fornece as evidências que você precisa para a

prestação de contas e demonstrar conformidade

Os usuários comerciais podem definir suas próprias

regras de auditoria sem ajuda técnica

Regras pré-configuradas disponíveis para uma

implementação rápida

Relatórios de fácil utilização fornecem informações

significativas

Não é necessário reescrever os seus relatórios se você

atualizar para uma nova versão do EBS

Automate User Provisioning: CS*Provisum

O EBS padrão tem um processo muito ineficaz para atribuir

acesso aos usuários, o que desperdiça os recursos da empresa e

tem um impacto no tempo de "produção".

Além disso, não possui nenhum método para verificar as violações

de Segregação de Funções antes de uma tarefa ser feita.

Com o CS*Provisum você pode criar um sistema de auto-

atendimento o que reduz o tempo gasto na atribuição de

Responsabilidades. Em conjunto com o CS*Comply, você pode até

mesmo implementar a verificação preventiva de Segregação de

Funções.

CS*Provisum também permite que você automatize suas revisões

regulares de acesso com o “on the Box analysis” - Revisões de

acesso periódico.

BENEFÍCIOS

Aprimorar o aprovisionamento

Melhorar os controles de aprovisionamento

Provar para os auditores que nenhum acesso é
concedido sem uma análise de SoD e Aprovação
(funciona em conjunto com o CS*Comply)

Reduz o tempo de serviço do Suporte no
aprovisionamento

Melhora e agiliza as revisões regulares de acesso


