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Operações de segurança 
e nuvem para a Automation 
Anywhere Enterprise Cloud
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OPERAÇÕES DE SEGURANÇA E NUVEM 
PARA A AUTOMATION ANYWHERE 
ENTERPRISE CLOUD 
Os clientes da Automation Anywhere agora podem colher todos 
os benefícios e a flexibilidade da execução de automação em uma 
infraestrutura de nuvem pública segura com nossa nova solução 
Enterprise Cloud. Ela oferece um conjunto completo de opções para 
nossos clientes Enterprise para a execução da automação no local e 
na nuvem pública. A nova solução Enterprise Cloud compreende um 
serviço integrado da Control Room e criação de bots hospedado em 
nossa Enterprise Cloud e a capacidade de implantar e executar nós 
do BOT Runner conectados à nuvem na infraestrutura do cliente por 
meio de um canal seguro e criptografado. Nossa solução Enterprise 
Cloud fornece a mesma funcionalidade que a solução Enterprise Edition 
implantada pelo cliente em sua infraestrutura, mas, em vez disso, ela é 
implantada e operada pela equipe de operações de nuvem da Automation 
Anywhere. Isso garante que os clientes possam contar com nossa equipe 
de operações de nuvem para monitorar e dimensionar sob demanda a 
infraestrutura de nuvem de apoio. Agora, os clientes podem aproveitar 
uma infraestrutura de alta disponibilidade com nós múltiplos que aprimora 
o desempenho com base em SLA e continuidade empresarial, mesmo 
quando há variações drásticas em cargas de trabalho de automação.

A Automation Anywhere leva a segurança dos dados, a confiança e 
a integridade dos dados e dos processos dos nossos clientes muito 
a sério. Nossa solução de nuvem está passando por um rigoroso 
processo de conformidade SOC 2 Tipo 1 para garantir o mais alto nível 
de segurança e conformidade. Colocamos um serviço de operações 
robusto e seguro no local para garantir que os dados de nossos clientes 
estejam seguros. Este documento aborda a arquitetura de serviços de 
nuvem, medidas operacionais e de segurança de dados, controles físicos 
e certificações de conformidade para nosso serviço hospedado que 
oferece automação inteligente na nuvem.

ARQUITETURA DE IMPLANTAÇÃO DA 
AUTOMATION ANYWHERE ENTERPRISE 
CLOUD
Os serviços de RPA do Enterprise Edition são implantados na nuvem por 
meio de uma arquitetura multilocatário. A arquitetura de microsserviços 
usa contêineres para estruturar aplicativos como uma coleção de 
serviços. Todas as instâncias da Control Room para nós de trabalho 
do Kubernetes, instâncias de IQ Bot e datastores estão dentro de uma 
rede privada em sub-redes privadas sem acesso direto à Internet. Por 
padrão, os contêineres não possuem estado. Os dados do locatário 
são isolados usando a camada de lógica de negócios, e todo o acesso 
aos dados é restrito ao uso do ID de locatário como chave de acesso 
do banco de dados primário. O banco de dados MSSQL e o cluster do 
Elastic Search para o registro em log usam criptografia estática e estão 
em uma rede privada sem acesso à internet.

Para o IQ Bot, precisamos criar uma instância de banco de dados 
exclusiva, armazenamento em nuvem e um cluster de máquinas virtuais 
para cada cliente.
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Criptografia de dados: Todo o tráfego de/para usuários (BotRunners) 
residentes na rede do cliente é criptografado usando HTTPS + SSL/
TLS 1.2 (porta 443) para conversar com a nuvem de automação 
inteligente. Todas as sessões são iniciadas pelo cliente quando ele inicia 
uma sessão de saída da rede do cliente para a nuvem.

O acesso à Control Room e ao IQ Bot do Enterprise na Enterprise 
Cloud é feito somente via HTTPS na porta 443 por meio de 
Balanceadores de carga de aplicativo (ALBs). Os Bot Runners/agentes 
iniciam conexões de soquete da Web na Control Room hospedada 
na nuvem. A conexão é resiliente, e as conexões são restabelecidas 
automaticamente no caso de qualquer perda de conectividade. 
Nenhuma perda de conectividade afeta os bots em execução. 

FIGURA 1. ARQUITETURA DA AUTOMATION ANYWHERE 
ENTERPRISE CLOUD SOLUTION 
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Além de criptografar os dados em trânsito, credenciais locais, 
documentos carregados e dados de tempo de execução selecionados 
usados por bots são criptografados quando esses dados são estáticos 
por meio da criptografia AES-256. A chave de dados é criptografada 
com uma chave mestra RSA-2048. Geração de chave: todas as 
chaves são geradas por provedores certificados FIPS.

Separação de deveres: A extensa separação de deveres é apoiada 
para restringir o acesso a um único indivíduo e assim impedir 
fraudes ou erros manuais. Somente o pessoal autorizado tem acesso 
limitado a deveres individuais, fornecendo proteção aos negócios 
e direcionando controles internos usando a plataforma de nuvem 
da Automation Anywhere. Usando o assistente de criação de função, 
os administradores podem definir facilmente os privilégios do 
usuário, incluindo funções personalizadas, definição de permissões 
responsáveis pelo pacote completo de objetos e funções da 
Control Room e do IQ Bot, incluindo gerenciamento de usuários, 
licenciamento, Credential Vault, conjuntos de Bot Runners, 
agendamentos de bot, operações/painéis de bot e logs de auditoria.

Autenticação e autorização: O controle de acesso é obrigatório 
e imposto pela arquitetura de segurança corporativa da Automation 
Anywhere. Assim que um usuário é autenticado, a autorização aos 
recursos que atendem aos princípios fundamentais de privilégios 
mínimos e a separação de deveres é executada. A autorização 
para executar ações na arquitetura de segurança corporativa da 
Automation Anywhere é configurada com o Controle de acesso 
baseado em função (RBAC) refinado. A responsabilidade para 
a administração geral da plataforma, incluindo componentes de 
configuração, interfaces e administração de todas as outras funções/
permissões, pertence ao administrador do sistema da RPA.

A Automation Anywhere manterá controles adequados para solicitar, 
aprovar, revogar e revalidar o acesso da nossa equipe de operações 
de nuvem à nossa infraestrutura de nuvem. Somente os funcionários 
com necessidades claras de negócios têm acesso à infraestrutura, aos 
bancos de dados e aos aplicativos em nuvem. Todas as solicitações de 
acesso são aprovadas com base em acessos individuais baseados em 
função e revisadas regularmente para validar a necessidade contínua 
de negócios.

Configuração inicial e acesso: Após a compra, o administrador 
principal do cliente receberá um e-mail com seu URL de acesso, nome 
de usuário e senha inicial para poder entrar com segurança e começar 
a usar a Control Room da empresa.

Acesso seguro à nuvem: O acesso à infraestrutura de nuvem 
é protegido por meio do uso de roteamento da Virtual Private Cloud 
(VPC), de regras de firewall e de firewalls de aplicativo. A detecção de 
ameaças inteligente está habilitada para cada região para inspecionar 
logs de DNS e logs de fluxo de rede de entrada e interno na rede 
privada. O acesso é protegido com o WAF, que é configurado e inclui 
os 10 principais OWASP em todos os balanceadores de carga.

DNS: Insira o domínio <nomedocliente>.my.automationanywhere.
digital na lista de permissões.

Conformidade: A AAI está trabalhando para a conformidade com 
o SOC2 tipo 1 e ISO27001.

API: A Automation Anywhere fornece APIs para integração com 
automação de terceiros para autenticação segura e orquestração 
do gerenciamento do ciclo de vida do bot.
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As Operações de nuvem só podem ser acessadas pelo pessoal de 
operações. Cada ambiente (produção, preparação e desenvolvimento) 
é configurado usando uma conta da AWS diferente para cada um. 
Para garantir o acesso seguro das informações do sistema, o RBAC 
é usado para restringir o acesso e, portanto, somente os funcionários 
de operações autorizados terão acesso aos ambientes de produção 
e preparação.

OPERAÇÕES DA AUTOMATION 
ANYWHERE ENTERPRISE CLOUD 
Esta descrição das operações de segurança abrange as medidas 
técnicas e organizacionais empregadas em conexão com a entrega 
da solução Automation Anywhere Enterprise Cloud.

CONTROLES DE SEGURANÇA 
DA AUTOMATION ANYWHERE 
Esta seção descreve os controles físicos, lógicos e administrativos que 
a Automation Anywhere emprega para proteger a solução Enterprise 
Cloud e as práticas de segurança associadas ao cliente. A Automation 
Anywhere está trabalhando para a certificação SOC2 tipo 1 como 
a linha de base para seu programa de segurança de serviços. 

A Automation Anywhere se reserva o direito de modificar os controles 
aqui especificados, desde que os controles empregados durante um 
período de serviço para o qual o cliente tenha pagado permaneçam 
protetores do conteúdo do cliente na data efetiva de tal termo.

Área Controle(s)

Gerenciamento do programa 
de segurança

Propriedade de segurança: A Automation Anywhere 
mantém uma equipe de TI da Infosec e de privacidade 
de dados que aconselha a equipe de operações na nuvem 
e gerencia certificações de segurança e controles de 
privacidade de dados. Todos esses membros da equipe 
completam o treinamento de segurança e privacidade 
anualmente.

Funções e responsabilidades de segurança: O pessoal 
da Automation Anywhere com acesso ao conteúdo do cliente 
está sujeito a obrigações de confidencialidade.

Políticas de segurança de serviço: A Automation 
Anywhere mantém os princípios de segurança estabelecidos 
e aprovados pela gerência executiva da empresa. As políticas 
fornecem requisitos de segurança de forma clara e concisa. 
Os padrões definem o processo ou a metodologia dos 
requisitos de política de reuniões.
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Área Controle(s)

Gerenciamento do programa 
de segurança

Gestão de riscos do produto: A Automation Anywhere 
realiza avaliações de áreas-chave de risco associadas 
a serviços em nuvem, incluindo, por exemplo, apenas 
e conforme aplicável, avaliações de risco de privacidade, 
revisões de código aberto e análise de controle de 
exportação.

Gerenciamento de ativos Inventário de ativos:  
A Automation Anywhere mantém um inventário dos 
sistemas e serviços gerenciados por automação em qualquer 
lugar usados para fornecer os serviços. Os proprietários 
de sistemas identificados são responsáveis por manter 
e atualizar o inventário conforme necessário. 

Manuseio de ativos e dados: A Automation Anywhere 
identifica e classifica o conteúdo do cliente para garantir que 
o acesso seja restringido apropriadamente. A Automation 
Anywhere impõe restrições ao conteúdo do cliente de 
impressão e descarte de materiais impressos que contenham 
conteúdo do cliente. O pessoal da Automation Anywhere 
deve obter autorização antes de armazenar o conteúdo do 
cliente em dispositivos portáteis, acessando remotamente 
o conteúdo do cliente ou processando o conteúdo do cliente 
fora das instalações gerenciadas pela Automation Anywhere 
ou por seus provedores de serviços.

Gerenciamento de acessos Política de acesso: A Automation Anywhere mantém um 
registro de verificações de antecedentes e privilégios de 
segurança dos indivíduos que têm acesso ao conteúdo do 
cliente e segue o princípio de privilégio mínimo.

Autorização de acesso: A Automation Anywhere mantém 
e atualiza um registro de pessoal autorizado para acessar 
sistemas da Automation Anywhere que contenham conteúdo 
do cliente. O novo acesso aos sistemas é revisto e aprovado 
pela administração antes de ser concedido. A Automation 
Anywhere realiza revisões regulares de contas de usuário 
e permissões atribuídas para sistemas-chave. A Automation 
Anywhere identifica os funcionários que podem conceder, 
alterar ou cancelar o acesso autorizado a dados e recursos. 
A Automation Anywhere garante que onde mais de um 
indivíduo tiver acesso a sistemas que contenham conteúdo do 
cliente, os indivíduos terão identificadores/logons separados.

Privilégio mínimo: A Automation Anywhere restringe 
o acesso ao conteúdo do cliente apenas àqueles indivíduos 
que necessitam dele para executar a função de trabalho.
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Área Controle(s)

Gerenciamento de acessos Integridade e confidencialidade: A Automation 
Anywhere requer que os usuários protejam computadores 
e dados quando não estiverem fisicamente próximos a eles, 
e que as senhas permaneçam ininteligíveis ao longo de seu 
ciclo de vida.

Autenticação: A Automation Anywhere usa práticas 
padrão do setor para identificar e autenticar usuários 
acessando sistemas de informações. Onde os mecanismos 
de autenticação são baseados em senhas, seguimos 
práticas padrão do setor para manipulação e gerenciamento 
de senha, incluindo:

• As senhas são renovadas regularmente, conforme ditado 
pelos requisitos do sistema e padrões da Automation 
Anywhere. 

• As senhas devem atender aos requisitos de comprimento 
e complexidade, incluindo um comprimento mínimo de 
8 caracteres.

• O pessoal é proibido de compartilhar senhas. 

• Os identificadores desativados ou expirados não são 
concedidos a outros indivíduos.

A Automation Anywhere mantém procedimentos para 
desativar senhas que foram corrompidas ou divulgadas 
inadvertidamente. A Automation Anywhere monitora os 
riscos de segurança por meio de testes de penetração, 
avaliações de vulnerabilidades, entre outros.

Prevenção de perdas Software mal-intencionado: A Automation Anywhere usa 
software antivírus, software antimalware e outros controles 
para evitar que softwares mal-intencionados obtenham 
acesso não autorizado ao conteúdo do cliente, incluindo 
softwares mal-intencionados originários de redes públicas.

Segurança física e ambiental 
(controle de acesso, controle 
de disponibilidade)

Acesso físico às instalações da Automation Anywhere: 
A Automation Anywhere limita o acesso das instalações 
a indivíduos autorizados. Crachás de identificação são 
exigidos para funcionários, prestadores de serviço 
e convidados e devem ficar visíveis durante a permanência 
na instalação. A Automation Anywhere monitora os pontos 
de entrada da instalação usando vários métodos, incluindo 
guardas de segurança, detecção de intrusão e câmeras CCTV.

Integração: Novos funcionários e prestadores de serviço 
são obrigados a assinar um acordo de confidencialidade 
antes de começar a trabalhar conosco e, posteriormente, 
durante o processo de integração, os novos funcionários 
passam por cursos de conscientização de segurança. 
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Área Controle(s)

Segurança física e ambiental 
(controle de acesso, controle 
de disponibilidade)

Data centers hospedados: Quando usar datacenters 
colocalizados de terceiros para fornecimento dos serviços, 
a Automation Anywhere exigirá que o provedor de serviço 
atenda ou exceda os requisitos de segurança física e 
ambiental das instalações gerenciadas pela Automation 
Anywhere. Os requisitos mínimos de segurança incluem, 
mas não estão limitados a: 

• Restrições de acesso físico e salvaguardas 
(autenticação, logs, monitoramento etc.); 

• Separação adequada de ambientes; 

•  Mecanismos de supressão, detecção e prevenção 
de incêndios; 

• Sistemas de climatização (temperatura, umidade etc.).

Computação em nuvem: Quando usar a infraestrutura 
de nuvem pública, a Automation Anywhere contratará os 
provedores de nuvem pública para fornecer controle de 
acesso físico aos seus datacenters hospedados. 

Aplicação e desenvolvimento Desenvolvimento e manutenção de sistemas de 
segurança: A fim de evitar bots desonestos e não 
autorizados, um SDLC seguro é configurado adicionando 
atividades relacionadas à segurança para um processo de 
desenvolvimento existente. Em cada etapa do processo 
de ciclo de vida do bot, as verificações e certificações 
são realizadas por administradores distintos com funções 
e privilégios diferentes. Separação rigorosa de tarefas 
e controles multicamadas são integrados por design para 
garantir que a força de trabalho digital seja confiável, 
escalável, eficiente, segura e compatível.

Esse processo é gerenciado e monitorado por uma equipe 
de engenharia de segurança especializada, responsável pela 
revisão de design, modelagem de ameaças, revisão de código 
manual e verificações e testes de penetração contínuos.

Temos programas de testes de segurança internos 
e externos. O teste interno abrange as fases de 
planejamento, desenvolvimento e teste, com cada teste 
baseado no trabalho anterior. Temos uma abordagem 
estabelecida para a análise de código estático e dinâmico 
nas fases de desenvolvimento e teste. O teste externo 
é realizado em produção e é criado em torno do conceito 
de “garantia contínua”.

Gerenciamento de código aberto: A Automation 
Anywhere usa um sistema baseado em software para 
gerenciar revisões e aprovações de código aberto. 
Além disso, a Automation Anywhere realiza verificações 
e auditorias periódicas de seus produtos de software para 
atestar a conformidade com o código aberto.
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Área Controle(s)

Aplicação e desenvolvimento Gerenciamento de alterações: A Automation Anywhere 
mantém procedimentos de controle de alterações que 
abordam os requisitos de segurança dos sistemas de 
informações, testes, aceitação de testes e segurança 
em torno do uso de dados de teste. As alterações de 
software e configuração são gerenciadas e rastreadas 
usando sistemas de tíquetes padrão.

Operações seguras Projeto da rede: A Automation Anywhere implementa 
mecanismos projetados para impor políticas e padrões 
de gerenciamento de acesso entre serviços, incluindo 
controles de rede sobre o acesso ao conteúdo do cliente. 
Eles incluem, conforme apropriado: configuração de uma 
zona intermediária não confiável entre a Internet e a rede 
interna que inclua um mecanismo de segurança para 
restringir o acesso e o tráfego não autorizado.

Nós praticamos uma abordagem em camadas para 
acesso à rede com controles em cada camada da pilha. 
Controlamos o acesso às nossas redes confidenciais por 
meio do uso de roteamento da Virtual Private Cloud (VPC), 
regras de firewall, tecnologias de criptografia e acesso 
conforme a necessidade. A conectividade da equipe requer 
certificados de dispositivo, autenticação multifator e uso 
de proxies para acesso confidencial à rede.

Registro de eventos: Em determinados serviços, 
a Automation Anywhere coleta logs para operar a solução 
Enterprise Cloud. Os logs podem incluir o ID de acesso, 
a hora, a autorização concedida ou o status negado, 
dados de diagnóstico como arquivos de rastreamento e de 
despejo e outras atividades relevantes. Os logs são usados: 
(i) para fornecer, proteger, gerenciar, medir e melhorar os 
serviços e as análises associadas, (II) conforme orientado 
ou instruído pelo cliente e seus usuários para fins de 
suporte e/ou (III) para o cumprimento das políticas da 
Automation Anywhere, da legislação, regulamentação ou 
solicitação governamental aplicáveis. Isso pode incluir 
o monitoramento do desempenho, da estabilidade, 
do uso e da segurança dos serviços e componentes 
relacionados. O cliente não pode bloquear ou interferir 
nesse monitoramento. A Automation Anywhere pode 
complementar os logs com informações coletadas de 
terceiros para os fins especificados acima.
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Área Controle(s)

Gerenciamento de incidentes Resposta a incidentes: A Automation Anywhere 
mantém um programa de resposta a incidentes concebido 
para conter, analisar, remediar e comunicar incidentes 
de segurança que afetam as redes e/ou os sistemas 
ou o conteúdo do cliente gerenciados pela Automation 
Anywhere. 

Notificação de incidentes: Se a Automation Anywhere 
determinar que o conteúdo do cliente sob seu controle 
sujeitou-se a um incidente de segurança, o cliente será 
notificado e de acordo com a lei aplicável.

Gravação de incidentes: A Automation Anywhere mantém 
um registro de incidentes de segurança conhecidos com 
uma descrição do incidente, o período, as consequências do 
incidente, o nome de quem relatou, a quem o incidente foi 
relatado e o procedimento para recuperar dados e serviços 
conforme aplicável. 

Gerenciamento 
de fornecedores

Integração: A Automation Anywhere realiza avaliações de 
segurança de provedores de serviços que terão acesso ao 
conteúdo do cliente e/ou aos componentes dos serviços que 
processam o conteúdo do cliente. A Automation Anywhere 
exige que os provedores de serviços relacionados com 
o serviço atendam ao nível de segurança nesta seção 
aplicáveis aos serviços que eles fornecem. Os provedores 
de serviços, que acessam e subsequentemente transferem 
dados pessoais do cliente que estão sujeitos ao GDPR fora 
da União Europeia, o fazem por meio do Privacy Shield ou de 
acordo com as cláusulas contratuais padrão. Os prestadores 
de serviço são avaliados periodicamente, com base na 
sensibilidade e risco associados aos seus serviços. 

Remoção: Após a rescisão de uma relação de fornecedor, 
o prestador de serviços é obrigado a devolver todo 
o conteúdo do cliente em sua posse ou garantir que todo 
o conteúdo do cliente foi destruído de forma segura. 
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Área Controle(s)

Continuidade dos negócios 
e recuperação de desastres

Continuidade dos negócios: A Automation Anywhere 
mantém planos de emergência e contingência para 
a infraestrutura em que seus sistemas de informações 
que processam o conteúdo do cliente são hospedados.

Recuperação de desastres: Os backups são feitos para 
permitir que os dados sejam restaurados no caso de um 
desastre. Os datacenters de produção são projetados com 
alta disponibilidade e projeto resiliente de infraestrutura 
de rede e computação. Em cenários especiais, pode 
haver um impacto no serviço até que ele seja restaurado. 
O armazenamento redundante, a política de backup e os 
procedimentos de recuperação de dados da Automation 
Anywhere são projetados para tentar reconstruir o conteúdo 
do cliente em seu estado original ou último replicado.

Obrigações de segurança 
do cliente

O cliente é responsável por gerenciar a segurança não 
expressamente incluída como parte dos serviços. Isso inclui 
a Automation Anywhere limitar o acesso ao conteúdo do 
cliente apenas ao que é necessário para que um cliente 
receba o suporte de serviço. Isso inclui proteger os 
componentes de rede e de serviço de um cliente contra 
interferências, inclusive monitoramento e proteção de suas 
redes e equipamentos de computação. 

Download do conteúdo do cliente: Quando necessário, 
durante o período de serviços e após o término, 
o Automation Anywhere Enterprise criptografa os dados 
em trânsito por padrão (HTTPS) e os dados estáticos 
são criptografados. Mais detalhes sobre os serviços 
são fornecidos na documentação do produto. O cliente 
é responsável por usar um navegador apropriado. 

Proteção de dados (controle 
de disponibilidade, controle 
de transmissão)

Procedimentos de failover: A Automation Anywhere 
implementa mecanismos projetados para abordar a perda 
de disponibilidade do conteúdo do cliente, inclusive 
o armazenamento de cópias do conteúdo do cliente em 
um local diferente do qual está localizada a infraestrutura 
primária que processa o conteúdo do cliente.

Dados além dos limites: A Automation Anywhere 
criptografa ou permite que os clientes criptografem 
o conteúdo do cliente que é transmitido por redes 
públicas que fazem parte de um serviço.

Criptografia de dados O serviço segue as tecnologias de criptografia padrão 
da indústria para garantir que os dados do cliente sejam 
criptografados entre a rede do cliente e o serviço de nuvem 
coberto. Todo o tráfego de/para usuários (Bot Managers) é 
criptografado usando HTTPS + SSL/TLS 1.2 (porta 443) para 
falar com o ambiente de nuvem de automação inteligente.
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Retenção de dados A solução Automation Anywhere Enterprise Cloud manterá 
os dados do cliente, configs (bots), dados do IQ Bot 
e a maioria dos logs por 30 dias após a assinatura do 
cliente terminar. Os arquivos de log serão excluídos o mais 
tardar 180 dias após a assinatura do cliente terminar.

Uso de dados A Automation Anywhere geralmente não tem visibilidade 
dos dados do cliente. Quando os serviços de suporte 
precisarem de acesso aos dados reais para solucionar 
problemas e resolver questões, o pessoal de suporte 
só o fará com as permissões adequadas.

Automation Anywhere 
Enterprise Cloud

As operações de nuvem da Automation Anywhere 
monitorarão o desempenho operacional do sistema 
de implantação para operar, dimensionar e oferecer 
suporte ao serviço de acordo com seu SLA.


