
O LUCY é o produto mais 
poderoso, o mais confiável, e o 
mais eficaz no mercado!  

Lucas Lomax 

Avalie-se 
teste-se 
treine-se 
fique a par 
 
Teste a sua segurança 
com as nossas 
simulações de 
ciberataques realistas. 
 

 
 
 
 
 

 

 
 TESTE OS SEUS 
FUNCIONÁRIOS 

Simulações de 

ataques (e.g., 

phishing) 

 

 
TESTE A 
INFRAESTRUTURA 

Simulação com 

Malware e Scanner 

 
 
 

TREINE OS SEUS 
FUNCIONÁRIOS 

LMS Integrado 

 
 
 

ANALISE OS 
RESULTADOS 

Progresso do Risco 

e da Aprendizagem 

 
 
INTEGRAÇÃO DOS 
FUNCIONÁRIOS 

Sistema de Denúncias 

(e.g., Botão de Phishing) 

 

 
LUCY, o produto de consciencialização 

cibernética, que torna simulações de ataques 

na Internet disponíveis e acessíveis a todos! 

O que é o LUCY? 

O Servidor de Consciencialização e Treino sobre Phishing LUCY 
foi desenvolvido para simular ataques que envolvem engenharia 
social. Ele é universalmente aplicável – desde PMEs até às 
grandes empresas. Disponível presencialmente ou através de 
cloud, o LUCY é fácil de aprender e intuitivo. Esta invenção Suíça 
oferece dezenas de modelos de phishing e módulos de treino 
pré-configurados e facilmente personalizáveis, que podem ser 
configurados de forma independente pelo utilizador final. Com o 
plugin de email LUCY, os utilizadores podem rapidamente enviar 
e receber alertas de segurança sempre que detetarem um ataque 
de phishing. Esta funcionalidade aumenta a velocidade de 
resposta das equipas de segurança ao mesmo tempo que reduz 
custos e a carga de trabalho. Já vendemos mais de 10,000 
licenças para o LUCY em mais de 60 países. O LUCY tem um 
canal internacional certificado de “Parceiros de Eco Sistema” em 
mais de 14 países, algo que complementa a oferta do LUCY com 
uma série de serviços de valor acrescentado.  
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CLIENTES DE DESTAQUE:  



LUCY mantém o SEU staff atento a ciberameaças 
 

 
 

 

Fácil de implementar, com uma caixa 

de ferramentas muito extensiva. GUI 

Autoexplicativo, a um preço muito 

acessível! 
 
 

CONTEÚDOS  
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SOBRE ATAQUES 
 

• Simulações de Phishing 

• +800 Exemplos de ataques 

• Simulações de Ransomware  

• Ataques através de dispositivos 

de armazenamento móveis 

(USB, CD, etc.) 

• Simulações de Smishing  

• Simulações de Malware (Office 
macros, Java, etc.) 

• Ataques baseados em ficheiros 

(PDF, Audio, etc.). 

• Ataques de spoofing (Clonar 

websites, spoofing de SMS ou E-

Mail 

 

 
 

DE TREINO 
 

• 300+ Módulos de treino de 
consciencialização sobre 
phishing. 

• Treino baseado na função e 
reputação 

• Acesso ao portal pelo 
consumidor final 

• Diploma de educação E-learning 

• Medir o sucesso do treino 

• Conteúdo de E-learning com 
Caixa de Ferramentas 

• Biblioteca de treino estática 

• Suporte fora do site 

• Opções de personalização de 
vídeo  

• Treino sobre SCORM 

 
 

DO PLUGIN DE EMAIL 
 

• Denuncie emails com apenas um 
clique 

• Pedido para uma inspeção 
aprofundada 

• Análise automática de incidentes 

• Feedback automático sobre os 
incidentes 

• Mitigação de Ameaças 

• Análise personalizável baseada 
em regras 

• Opções de personalização para o 
plugin 

• Integração de Terceiros 

• Identificar ataques com padrões 
comuns 

• Perfis de reputação dos 
utilizadores incidentes  

 
 LUCY SUMMARY 

 

PRÉMIOS GANHOS 
“Preferred Phishing Simulation”  
in Hacking for Dummies 

Cyber Security Excellence Award 
for Best “Anti Phishing” 

Cyber Security Excellence 
Award for Best “Security 
Education Platform” 

Cyber Security Excellence 
Award for Best “Security 
Education” 

Received multiple IT World 
Awards from Network 
Products Guide 

“Most Promising Enterprise 
Security Startups” of the year 

“Startup of the year” in the 
Info Security Product Guide 

Received multiple IT World 
Awards from Network Products 
Guide 

Most Innovative Security 
Awareness Training Platform, 
2019 

LUCY Security USA, 13785 Research Blvd, Suite 125, 

Austin TX 78701, USA, +1 512-696-1522 
 

LUCY Security AG, Chamerstrasse 44, 
CH-6300 Zug, 
Switzerland, +41 44 5571937 

 

www.lucysecurity.com 

twitter.com/lucysecurity 

facebook.com/phishingserver 

 

14,000 

Downloads 
 

10,000 

Instalações pelo mundo 
 

20+ 

Prémios Recebidos 
 

800+ 

Exemplos de boas práticas em 
relação a ataques  

 76,000+ 

Campanhas executadas 
 

350,000+ 

Destinatários numa só 
campanha 

 

300+ 

Módulos de treino 
personalizáveis 

 

30+ 

Idiomas disponíveis 

 
Para se defender com sucesso contra um ciberataque, uma empresa precisa proteger simultaneamente as pessoas e os 
sistemas e permitir que eles evoluam juntos como uma única unidade. Certificar-se de que os funcionários estão a trabalhar 
de maneira eficaz com o sistema de segurança e que permanecem vigilantes contra ameaças cibernéticas exige formação e 
testes contínuos. O Lucy é muito acessível e requer o mínimo de treinamento, configuração e esforço. O modelo de preço 
fixo da LUCY oferece um ROI tremendo para todos os clientes! 

Palo Stacho, Co-Founder 
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http://www.lucysecurity.com/

