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US$ 62,5 
bilhões
Estimativa a partir de dezembro de 2015

Fonte: Forbes



Novas

demandas

Mais 

coisas

As ameaças são mais difíceis 

de bloquear
A visibilidade é mais evasiva

O acesso é mais difícil de 

gerenciar

Ameaças 

especializadas

Colaboração global

Acesso em qualquer lugar

Consumerização de TI 

(BYOD)

Fonte: Verizon Data Breach Investigations Report de 2016

30%
Mensagens de 

phishing 

abertas pelo 

alvo em 

diversas 

campanhas



“Preciso trabalhar

em qualquer lugar —

em trânsito, em casa

no escritório, seja lá

onde for.” 

“Problemas de rede 

e de acesso geram 

tráfego no nosso 

help desk e criam 

uma péssima 

experiência do 

cliente.”

“Não podemos correr

o risco de uma 

violação, mas é difícil

manter a segurança 

em todos os usuários

e dispositivos que

precisam de acesso.”

“Quero a melhor

segurança do 

mercado sem 

que custe uma

fortuna.”

“Eu preciso operar 

com facilidade a 

minha solução de 

segurança em

todos os endpoints 

de usuário.”

“Preciso ter maior

visibilidade do que

acontece na rede.”

Usuário final

Admin de
segurança

Admin de

rede

CXO

Admin de

desktop

Help desk



Acesso
Permita que os usuários sejam extremamente produtivos a 

qualquer momento, em qualquer lugar do mundo

Visibilidade
Obtenha visibilidade total do comportamento do usuário e do 

status do dispositivo

Simplifique o gerenciamento dos usuários e dispositivos para 

obter uma experiência de usuário perfeita

Assegure-se que usuários e dispositivos estejam sempre 

protegidos

Utilização

Segurança



Cisco - O primeiro portfólio do setor

O melhor da categoria  |  Abordagem de arquitetura

Inteligência de ameaças

Visibilidade

NuvemRede integrada

Web

W W W

E-mail

NGFW/NGIPS

Ameaça 
avançada

Política e acessoGerenciamento 

Integrado para uma melhor proteção contra ameaças



Segurança simplificada - pacote promocional SEC6K

SEC6KASA

FirePOWER 
Services

AnyConnect
AMP for 

Endpoints

Gerenciamento
de Virtual 
Firepower 

Center

Cloud Email 
Security
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Cisco ASA com FirePOWER Services
O primeiro NGFW adaptável do setor com foco na ameaça

Recursos

• Firewall Cisco® ASA combinado 

ao IPS de próxima geração da Sourcefire®

• Defesa integrada contra ameaças durante 

todo o ciclo do ataque 

• O melhor da categoria em termos de 

inteligência, visibilidade, controle de aplicações 

(AVC) e filtragem de URL 

Vantagens

• Proteção avançada e multicamada contra 

ameaças 

• Visibilidade de rede sem precedentes 

• Proteção avançada contra malware

• Menos custo e complexidade
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Melhor proteção integrada e multicamada 

Cisco ASA

Identidade - Controle 

de políticas e VPN

Filtragem de URL
(Assinatura)

FireSIGHT

Análises e 

automação

Advanced Malware 

Protection
(Assinatura)

Visibilidade e 

controle de 

aplicações

Firewall de rede

Roteamento | 

Switching

Clustering e 

alta disponibilidade

WWW

Cisco Collective Security Intelligence Enabled

Criação integrada 

de perfis de rede

Prevenção de 

intrusão 
(assinatura)

O firewall stateful de classe empresarial 

mais implantado do mundo é o ASA

Granularidade do Cisco® Application 

Visibility and Control (AVC)  

FirePOWER líder de mercado, o melhor 

IPS (NGIPS) de próxima geração do setor 

Filtragem de URL de acordo com a 

reputação e a categoria

Proteção avançada contra malware



Proteção

contra

ameaças

Cisco AnyConnect

AnyConnect – muito mais que uma VPN

VPN básica
Conformidade 

de endpoint

Acesso da 

empresa

Serviço de 

inspeção

Visibilidade de 

rede 

Recursos do AnyConnect

Integração com outras soluções da Cisco

Identity Services 

Engine (ISE)

ASR / CSR Switches e 

controladores sem fio

Serviços de segurança da 

Web na nuvem                

(CWS + WSA)

ISR Adaptive Security 

Appliance (ASA)
Coletores NetFlow

Proteção

avançada contra 

malware

VPN avançada



O Cisco AMP oferece inteligência de ameaças, detecção pontual e 
a análise contínua de arquivos para derrotar ameaças avançadas

Ciclo do ataque

Servidores/Data Center EndpointsE-mail e Web Rede Móvel

Antes Durante
Depo

is

Antes
Descobrir 

Reforçar

Proteger

Durante
Detectar 

Bloquear 

Defender

Depois
Analisar

Conter

Remediar

Análise e 

inteligência contra 

ameaças
Detecção pontual

Segurança 

retrospectiva e 

análise contínua 



Cisco Firepower™ Management Center 

Reduza a complexidade com 
gerenciamento simplificado e confiável

• Visibilidade de rede até o endpoint

• Gerencia firewall, aplicações, ameaças e arquivos

• Controlar, conter e recuperar ferramentas de 

remediação

Unificado

• Gerenciamento central de acordo com a função

• Multilocação

• Herança de política

Escalável

• Avaliação do impacto

• Recomendações de regra

• APIs de remediação

Automatizado



Cisco Cloud Email Security

Principais benefícios

Proteção avançada contra ameaças

Inteligência de ameaças incomparável

Disponibilidade e segurança
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