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Auditoria no ambiente SNA 
 

O Audit-SNA é uma solução de software que oferece rastreabilidade e o 
registro detalhado das operações efetuadas nos ambientes Mainframe, 
permitindo:  
 

 Reprodução fiel das telas e dos horários em que acessos por terminal 
3270 e as transações APPC foram realizados, 

 Recompõe fielmente as atividades realizadas nestes ambientes através da 
captura de todas as sessões SNA, sejam elas realizadas através de telas 
3270 ou transações APPC (LU6.2), 

 As mensagens enviadas e recebidas são capturadas, preparadas e 
relacionadas em um arquivo de formato texto ou para importação em 
planilha eletrônica (formato CSV) com todos os dados necessários  à 
monitoração e controle desses eventos. 
 

O Audit-SNA monitora qualquer operação de sessões APPC e 3270 em SNA, 
com base nos perfis de Administradores, Desenvolvedores  e Usuários 
TN3270E, exibindo 100% das telas e das transações. Além disso, identifica 
robôs de automação e acessos fora do padrão. 

 

Funcionamento 
 

 Monitoração dos usuários  
Monitoração em tempo real e através dos componentes AuditSNANet / 
AuditSNAAlert, que detectam rapidamente o uso indevido de alguma 
funcionalidade ou informação, apontando imediatamente o terminal 
responsável por tal tipo de comportamento, através da identificação do 
seu endereço na rede (MAC Address) e outras informações correlatas. 
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Componentes AuditSNANet e AuditSNAAlert 
 

Monitoração das transações 
Monitora o total das transações realizadas na Rede, em tempo real, através 
do componente AuditSNANet que permite a captura e gravação em arquivo 
de todas elas com os dados necessários para identificação de cada uma e dos 
terminais ou aplicativos de onde partiram.  
 
O componente AuditSNANet executa a monitoração em tempo real das 
sessões APPC e 3270 (SNA), possibilitando que o componente AuditSNAAlert 
receba as telas capturadas ou sessões APPC, para fazer a emissão de alertas, 
sempre que uma ou mais ocorrências se enquadrem nos filtros definidos 
previamente. 

 
Plataformas disponíveis para esses componentes: 
 

 Windows (64Bits) 

 Linux (64Bits) 
 

    Com o Audit-SNA é possível.... 
 

Capturar e reproduzir sessões, seja em apenas um 
segmento da   rede ou em usuários específicos, e ainda 
contar com recursos de pesquisa para abrangência em 
redes, subredes, fragmentos de texto, intervalos de data e 
hora, nome de terminal, entre outros. 
 
Tudo isso, preservando informações confidenciais dos 
usuários,  incluindo suas senhas. 
 
Os eventos registrados pelo Audit-SNA  oferecem recursos 
para análise das estratégias fraudulentas utilizadas por 
usuários externos ou da própria organização, ao mesmo 
tempo em que facilita  a elaboração de mecanismos que 
possam restringir essas ações e seus eventuais prejuízos 
financeiros. 

 


