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Data Sheet 

O primeiro firewall de próxima geração com foco 
em ameaças é uma novidade do setor no quesito 
eficiência de segurança  

 

 
O Cisco ASA com serviços FirePOWER destacou-se nos  
testes do NSS Labs 
Enquanto as ameaças continuarem a se infiltrar nas redes, as empresas 
precisarão encontrar novas formas de se defenderem. O NSS Labs testou 
recentemente os firewalls de próxima geração (NGFW) aplicando os mais 
rigorosos critérios já vistos. O Cisco ASA com serviços FirePOWER obteve 
destaque em comparação a outros produtos testados.  

O Cisco ASA com serviços FirePOWER é o primeiro NGFW com foco em ameaças do setor. Ele combina o 
firewall já comprovado do Cisco ASA 5500 Series, que inclui visibilidade e controle de aplicativos com o NGIPS do 
Sourcefire (Next-Generation Intrusion Prevention System) e o AMP (Advanced Malware Protection). O produto 
supera as antigas ofertas de NGFW com proteção multicamada, proporcionando uma defesa integrada contra 
ameaças durante toda a sequência do ataque: antes, durante e depois. Esse é o motivo pelo qual o Cisco ASA 
com serviços FirePOWER encontra-se em primeiro lugar, com a maior pontuação no quesito eficiência de 
segurança, no NGFW Security Value Map de 2014 do NSS Labs. 

O Cisco ASA com serviços FirePOWER traz a abordagem com foco em ameaças, que antes só estava disponível 
em dispositivos FirePOWER, para toda a linha de produtos do Cisco ASA. No momento, esse produto está 
disponível para empresas de todos os portes. Os clientes podem ter a certeza de que receberão as melhores 
proteções do setor, independentemente do modo de implantação. O produto oferece:  

• A maior e mais confiável eficiência de segurança do setor 

• Grande resistência contra evasão 

• Alto desempenho: acima do rendimento divulgado  

• Custo total de propriedade competitivo  

Obtenha os detalhes e verifique como foi o desempenho do Cisco ASA com serviços FirePOWER. Para receber 
uma cópia gratuita dos relatórios de análise de produtos NGFW do NSS Labs, acesse: 
http://www.cisco.com/go/nssngfw2014  
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