Resumo

Firewall de próxima
geração Cisco
Firepower
O primeiro firewall de próxima geração, totalmente
integrado e focado em ameaças do setor

Benefícios
• Deter mais ameaças
(conhecidas e
desconhecidas) com a
proteção contra ameaças
mais eficaz do setor
• Obter mais conhecimento
e controle sobre usuários,
aplicativos, dispositivos,
ameaças e vulnerabilidades
na rede
• Detectar com mais
antecedência e agir com
mais agilidade para reduzir
o tempo de detecção do
malware de meses para
horas e realizar a correção
mais rapidamente.
• Reduzir a complexidade e
simplificar as operações ao
consolidar todas as funções
de segurança em uma única
interface de gerenciamento
• Utilizar melhor a rede
integrando a outras soluções
de segurança e rede da
Cisco

A maioria dos NGFWs (next-generation firewalls, firewalls de próxima
geração) tem como foco principal permitir o controle de aplicativos, mas
não se preocupa muito com recursos de defesa contra ameaças. Para
compensar, alguns NGFWs tentam complementar sua prevenção contra
invasão de primeira geração com uma série de produtos adicionais não
integrados. No entanto, essa abordagem tem pouco efeito na proteção da
empresa contra os riscos impostos por invasores sofisticados e malware
avançado. Além disso, quando ocorre a infecção, eles não oferecem
assistência para investigá-la, contê-la e remediá-la rapidamente.

Você precisa de um firewall de próxima geração integrado e focado
em ameaças. Um firewall que ofereça não só controle granular de
aplicativos, mas também segurança eficaz contra as ameaças impostas
por ataques de malware sofisticados e evasivos.
O Cisco Firepower™ é o primeiro NGFW do setor que é totalmente
integrado e focado em ameaças. Ele oferece gerenciamento
abrangente e unificado de políticas para funções de firewall, controle
de aplicativos, prevenção contra ameaças e proteção avançada contra
malware desde a rede até o endpoint.
Pode ser implantado em dispositivos Cisco Firepower 4100 e
9300 para disponibilizar uma plataforma de segurança de NGFW com
otimização de desempenho e densidade e projetada para a borda da
Internet e outros ambientes de alto desempenho.

Proteja sua empresa antes, durante e depois de um ataque
O NGFW Cisco Firepower inclui o firewall stateful mais implantado
do setor e oferece controle granular de mais de 4.000 aplicativos
comerciais. Sua única interface de gerenciamento proporciona
visibilidade unificada desde a rede até o endpoint. O NGFW Firepower
possibilita o gerenciamento abrangente de políticas, que controla
o acesso, interrompe ataques, defende contra malware e fornece
ferramentas integradas para fazer o monitoramento, a contenção e a
recuperação dos ataques que ocorrerem.
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O Cisco Firepower é exclusivo no setor porque é o único NGFW que:
• Disponibiliza um NGIPS (next-generation intrusion prevention system,
sistema de prevenção contra invasão de próxima geração) para
oferecer a melhor proteção contra ameaças do setor
• Inclui a solução AMP (Advanced Malware Protection, proteção
avançada contra malware) totalmente integrada que trata ameaças
conhecidas e desconhecidas com um sandbox integrado
• Permite monitorar e conter infecções de malware
• Correlaciona eventos de ameaças automaticamente a
vulnerabilidades da sua rede para que você possa direcionar os
recursos para as ameaças mais significativas
• Analisa os pontos fracos da sua rede e recomenda as melhores
políticas de segurança para você implantar
• Integra-se a diversos produtos de segurança de rede da Cisco®
para aproveitar os investimentos anteriores e oferecer segurança
reforçada

Próximas etapas
Para obter mais informações, acesse nosso site www.cisco.com/go/NGFW.
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