
Melhor proteção signi�ca
maior visibilidade e mais
gerenciamento de acesso
de rede simpli�cado.

Consulte e compartilhe
dados contextuais complexos

sobre os usuários e dispositivos
na rede.

Como?
Forneça acesso de qualquer lugar ao mesmo tempo em que mantém os usuários
e dispositivos protegidos, independentemente da localização, com soluções
simples, abertas e automatizadas de segurança.
Realize estas 3 etapas:

Adote esses 3 recursos e ajude a proteger sua rede. Você estará ao mesmo tempo
estimulando a produtividade do funcionário e simpli�cando o gerenciamento.

Com as soluções Cisco Secure Access, é possível combater as seguintes
ameaças comuns:

Está pronto para começar? Visite o resumo da solução Cisco Secure Access para saber mais.

Interrompa ameaças
ao obter maior
visibilidade do
que está dentro
da rede.

• Malwares
• Violações de rede
• Ameaças internas
• Dispositivos não compatíveis
• Ransomware
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90%

das empresas entrevistadas
não estão totalmente

cientes dos dispositivos
que acessam as redes.

50%

das empresas entrevistadas
acreditam que há grandes

possibilidades de sofrerem algum
tipo de violação de segurança

devido ao uso de soluções de mobilidade

das redes corporativas
analisadas tinham tráfego

direcionado para sites
que hospedam malware

100%

Entenda o comportamento
do endpoint e conheça
o seu tráfego de rede

Identi�que possíveis
ameaças em tempo real

Fiscalize as políticas
de acesso em conexões
com �o, sem �o e VPN

Simpli�que
a administração
de políticas
e o acesso em
toda a rede
e estimule
a produtividade
em todas as áreas
de acesso

Realize uma abordagem
baseada em funções para

segmentação

Forneça acesso
remoto seguro,

independentemente
do tipo de dispositivo

ou local
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Atualize políticas de acesso
dinamicamente para

conter ameaças

Proteja a rede
contra ameaças

Proteja usuários com
segurança da Web

integrada, mesmo quando
estiverem fora do VPN

Compartilhe dados
com outros produtos

de segurança 
automaticamente para

obter respostas mais rápidas
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A revolução digital de hoje requer uma solução e�caz de acesso seguro. Você
precisa dar acesso aos usuários com rapidez, sem comprometer a segurança.

http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/enterprise-networks/secure-access/index.html

