
O objetivo do software baseado na nuvem é fornecer um serviço 

confiável e ininterrupto, tornando a segurança das informações um 

ponto de enfoque para os melhores fornecedores de serviços em 

nuvem. Recursos especializados, redundância da rede, backups 

frequentes dos dados, fonte de alimentação reserva, segurança 

atualizada e detecção de intrusos são componentes obrigatórios 

para um serviço de alto nível. 

Esse nível de investimento em infraestrutura pode ser esmagador 

para uma única organização ou equipe. Clientes de todos os 

tamanhos da Zendesk se beneficiam de uma solução compreensiva, 

com alto desempenho e baixo custo total de propriedade, tudo isso 

enquanto mantém seus dados e interações seguros e sua empresa 

protegida. 

Nossa infraestrutura de aplicativo e de rede excede as expectativas 

de segurança do setor. Nossos altos níveis de desempenho, 

disponibilidade e segurança são alcançados devido a:

• Uma equipe de segurança dedicada e altamente especializada

•  Um monitoramento de segurança dos sistemas 24 horas por dia,  

      7 dias por semana e 365 dias por ano

•  Um monitoramento ativo do desempenho e disponibilidade de  

      todos os centros de dados, 24 horas por dia, 7 dias pro semana  

      e 365 dias por ano

•  Uma equipe de engenharia experiente com treinamento contínuo  

      de desenvolvimento de código seguro

•  Centros de dados em conformidade com SSAE 16 Type II

•  Acesso restrito ao IP, segurança de aplicativos baseada em  

      funções com single sign-on flexível, criptografia dos dados,  

      varredura contínua de vulnerabilidades e backups criptografados  

      o!site

•  Recursos de segurança: complexidade de senha / single sign-out  

      baseado no administrador / funções e permissões / restrições de  

      acesso

•  Autenticação do usuário e controle de acesso

•  Uma arquitetura de rede segura e com multilocatário

•  Auditoria de segurança frequente, realizada por pessoas e  

      teste de penetração de aplicativo

•  Análise automatizada de vulnerabilidades por plataforma externa  

      e varreduras de vulnerabilidade de aplicativo

•  Análise estática

•  Fornecimento regular de atualizações a todos os clientes,  

      assegurando que todos tenham os aplicativos e inovações de  

      segurança mais recentes

•   Programas de funcionários para aumentar a consciência,  

      comunicação, colaboração e educação sobre a segurança

Segurança da Zendesk
Os dados dos clientes é um dos ativos mais valiosos de uma empresa. É por isso que 
fornecer uma solução de alto desempenho concentrada em manter os dados dos clientes e 
suas interações em segurança é nossa prioridade máxima.

DESEMPENHO. DISPONIBILIDADE. SEGURANÇA.

APLICATIVO
Projetado com foco na segurança

INFRAESTRUTURA
Melhor firewall da categoria

SEGURANÇA DE ACESSO
Apenas para usuários com permissão

GERENCIAMENTO DE VULNERABILIDADE
Descoberta e mitigação rápidas
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Metodologia

A Zendesk executa análises de riscos contínuas para alcançar o nível 

máximo de segurança. Os conceitos e técnicas de segurança têm 

sido partes integrais do projeto de nossa solução desde o início e 

continuamos a investir pesado nos aprimoramentos de segurança 

para o nosso produto, processo, equipe e tecnologia.

A Zendesk realiza auditorias completas de segurança de nosso 

produto e infraestrutura regularmente, incluindo auditorias de 

terceiros trimestrais.  Nosso processo de avaliação de riscos se 

alinha à norma ISO 27002.

Segurança física

Os servidores da Zendesk são hospedados em instalações em 

conformidade com Tier III, SSAE-16 ou ISO 27001.

As instalações contam com seguranças 24 horas por dia, controle 

biométrico ao acesso, sistema de vigilância com vídeo e travas 

físicas. As instalações de co-locação são alimentadas por fontes 

redundantes, em que cada uma conta com UPS e geradores reserva. 

Todos os sistemas, dispositivos de rede e circuitos são monitorados 

constantemente pela Zendesk e provedores de co-locação. Apenas 

um pequeno grupo de nossos funcionários tem acesso físico aos 

servidores.

Segurança da rede

Nossa rede é protegida por firewalls de 7 camadas, tecnologia de 

roteamento de alta qualidade, criptografia de SSL, monitoramento 

de integridade dos arquivos e detecção de intrusos na rede, que 

monitora o tráfego malicioso e ataques à rede. A varredura de 

segurança da rede nos dá uma visão profunda para identificação 

rápida de sistemas que não estão em conformidade. Um sistema de 

gerenciamento de eventos de incidentes de segurança (SIEM) coleta 

registros de todos os sistemas de rede e cria gatilhos com base em 

eventos correlacionados.

Além de nossos próprios recursos e dos de nossos provedores de 

hospedagem, contratamos fornecedores de depuração de DDOS sob 

demanda para podermos mitigar ataques DDOS. 

Segurança da transmissão

Todas as comunicações com os servidores da Zendesk são 

criptografadas por padrão usando um SSL padrão do setor. Isso 

assegura que todo o tráfego entre você e a Zendesk esteja protegido 

durante a movimentação. Diferente da comunicação baseada 

em email, na qual a maioria flui sem proteção pela Internet, sua 

comunicação com a Zendesk está totalmente protegida.

Controle de acesso

Todo o acesso aos dados no Zendesk é governado por direitos 

de acesso. Qualquer usuário que tentar acessar o seu Zendesk é 

autenticado por nome do usuário e senha. O administrador da sua 

instância do Zendesk pode definir privilégios de acesso granular 

a usuários individuais e notificações por email, que alertam os 

administradores quando alguém recebe acesso de administrador.

Nossa arquitetura de segurança assegura que cada solicitação para 

o Zendesk seja acompanhada por credenciais de identidade para 

garantir a segregação dos dados do cliente. Controles de acesso 

adicionais incluem restrições de IP à rede e restrições de acesso 

estritas para os aplicativos móveis do Zendesk.

Segurança do aplicativo

A Zendesk mantém um registro de auditoria de aplicativo robusto 

para incluir o histórico de segurança, como alterações de logon 

de usuário ou das configurações. Além disso, a Zendesk segue 

práticas recomendadas de armazenamento das credenciais seguras, 

armazenando as senhas com a função de hash bcrypt (com sal).

Gerenciamento de vulnerabilidade

A Zendesk e sua infraestrutura de segurança dos dados de 

suporte são analisadas frequentemente quanto a vulnerabilidades 

potencialmente danosas.

Usamos especialistas em segurança terceirizados reconhecidos 

pelo setor, soluções de segurança de alto nível e ferramentas 

personalizadas internas para analisar regularmente o aplicativo 

e a infraestrutura de produção para assegurar que quaisquer 

vulnerabilidades sejam identificadas e mitigadas rapidamente. 

Empregamos diversas ferramentas terceirizadas de segurança 

qualificadas para fornecer varredura dinâmica de nosso aplicativo 

e análise estática contínua de nossa base de códigos. Nossa Política 

de Divulgação Responsável dá aos pesquisadores uma alternativa 

de teste seguro e notificação à Zendesk das vulnerabilidades de 

segurança.

Privacidade

A Zendesk tem certificação dos programas Safe Harbor da União 

Europeia-EUA e Suíça-EUA e está registrado no programa Safe 

Harbor do Departamento do Comércio dos EUA.
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