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Podsumowanie dla 
klientów
Organizacja 
Okręg Los Rios 
Community College

Lokalizacja główna 
Sacramento w Kalifornii

Użytkownicy
75 000 studentów, 7500 
pracowników

Branża
Szkolnictwo wyższe

Rozwiązanie Cisco Defense 
Orchestrator upraszcza zarządzanie 
zabezpieczeniami w okręgu California 
College
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Wyzwanie
Sprawne zarządzanie 17 firewallami w 10 lokalizacjach 
Okręg Los Rios Community College to drugi co do wielkości 
okręg publicznej szkoły wyższej w Kalifornii, obsługujący 
region Greater Sacramento. Cztery uczelnie i sześć centrów 
edukacyjnych i społecznych w okręgu znajduje się na 
powierzchni 3800 kilometrów kwadratowych. W okręgu pracuje 
około 7500 pracowników, a uczy się około 75 000 studentów.

Ochrona tak wielu ludzi w tak wielu lokalizacjach nie 
była łatwym zadaniem. Aby to zrobić, zespól IT w Los 
Rios wdrożył wiele zapór w wielu lokalizacjach. Jednak 
zapory te nie miały kluczowych funkcji zapewniających 
skuteczną i wydajną ochronę okręgu. Zaporami nie można 
było zarządzać w prostym, scentralizowanym systemie 
do zarządzania. Ich wdrożenie nie dostarczyło obsługi 
funkcji pojedynczego logowania lub wieloskładnikowego 
uwierzytelniania. Nie zapewniło także wglądu w zduplikowane 
polityki bezpieczeństwa ani w niespójności. Bez tych funkcji 
zarządzanie taką liczbą zapór było pracochłonne, męczące 
i zabierało dużo czasu.

„Zarządzanie naszymi zaporami było pracą na pełen etat”, 
mówi Mike Muzinich, starszy administrator sieci IT, Los Rios 
Community College District „W naszych zaporach mieliśmy 
wiele współdzielonych grup, dlatego kiedy chcieliśmy 
postawić nową sieć administratorską, oznaczało to, że 
musieliśmy osobno wrzucić zaporę do każdej z 4 lub 5 grup. 
To zajmuje dużo czasu. Nawet proste zadania, takie jak 
wprowadzanie zmian w politykach dostępu, nie były łatwe”.

Szacuję, że koszty 
obsługi zarządzania 
zaporami bez 
rozwiązania COD 
byłyby przynajmniej 
4 razy większe niż 
koszty obsługi zapór 
z rozwiązaniem COD.
Mike Muzinich
Starszy administrator sieci IT
Okręg Los Rios Community College
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Cel 
Zarządzanie 17 zaporami było pracochłonne, 
męczące i zabierało dużo czasu. Szczególnie 
w przypadku, gdy chronią one 4 uczelnie  
i 6 centrów społecznych na powierzchni 
3800 kilometrów kwadratowych. W okręgu 
Los Rios potrzebne było centralne narzędzie 
do zarządzania oraz zapory, które obniżyłyby 
poziom złożoności i przyspieszyły wdrażanie.

Rozwiązanie 
Rozwiązanie Cisco Defense Orchestrator 
(CDO)

Zapory sieciowe Cisco:

• Cisco Firepower 2130 (10)
• Cisco Firepower 4110 (5)
• Cisco ASA 5585 (2)

Konsekwencje 
Rozwiązanie CDO i NGFW zapewniły 
obsługę funkcji pojedynczego logowania 
(SAML); wieloskładnikowe uwierzytelnienie 
(MFA); wgląd w zduplikowne, niespójne, 
nieużywane i równoległe zasady i obiekty; 
przegląd historii, porównanie zestawów 
zasad; oraz funkcję importu zmian 
pozapasmowych. Możliwości:

• Łatwiejsze tworzenie, zarządzanie, wgląd 
w informacje i audyt zapór sieciowych

• Czterokrotnie niższe koszty obsługi 
związane z zarządzaniem zaporą

• Mniejsza liczba błędów konfiguracji 
zapory

• Umożliwienie utworzenia zapory 
zespołowi sieciowemu od zera, szybciej 
niż w ciągu jednego dnia

• Uwolniony czas na realizację innych 
celów biznesowych

https://www.cisco.com/c/en/us/products/security/defense-orchestrator/index.html
https://www.cisco.com/c/en/us/products/security/defense-orchestrator/index.html
http://www.cisco.com/go/ngfw
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„Rozwiązanie CDO 
sprawia, że budowanie 
zapory, zarządzanie nią, 
uzyskanie widoczności 
oraz przeprowadzanie 
audytów staje się 
nieskończenie 
łatwiejsze. Dzięki 
rozwiązaniu CDO 
czynności zajmują  
10 minut, a nie cały 
dzień, jak wcześniej”.
Mike Muzinich 
Starszy administrator sieci IT 
Okręg Los Rios Community College

Rozwiązanie 
Zarządzanie zaporą, które oszczędza czas, obniża koszty i zwiększa bezpieczeństwo

W obliczu wielu problemów zespół IT Los Rios szukał 
rozwiązania, które dostarczyłoby kilka kluczowych 
funkcjonalności:

• Po pierwsze, konieczne było skrócenie czasu 
poświęconego na wykonywanie codziennych zadań 
związanych z zaporą, tak aby zespół miał czas na 
realizację projektów o większej wartości dodanej. 
Dotyczyło to także skrócenia czasu poświęcanego 
na tworzenie, zarządzanie i audyt zapór sieciowych.

• Po drugie, konieczne było obniżenie kosztów obsługi

• Po trzecie, konieczne było zwiększenie 
bezpieczeństwa poprzez zaawansowane funkcje 
lub inne środki, np. zmniejszenie liczby błędów 
konfiguracji
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„Zarządzanie 17 zaporami byłoby pracą na pełen 
etat”, mówi Mike Muzinich. „Posiadanie narzędzia do 
centralnego zarządzania to absolutna konieczność”.

Zespół IT Los Rios zdecydował się na wdrożenie szeregu 
zapór nowej generacji Cisco w całym środowisku 
i zarządzanie nimi przy użyciu rozwiązania Cisco 
Defense Orchestrator (CDO). „Wybraliśmy Cisco CDO 
do zarządzania naszymi zaporami, ponieważ było to 
narzędzie, którego właśnie potrzebujemy. CDO może 
robić rzeczy, których inne narzędzia do zarządzania po 
prostu nie potrafią”.
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Z wykorzystaniem 
rozwiązania CDO mogę 
zbudować zaporę od 
zera w 4 godziny. Bez 
niego, zajmuje to od 
2 do 3 dni na jedną 
zaporę.

Mike Muzinich 
Starszy administrator sieci IT 
Okręg Los Rios Community College

Wyniki 
Rozwiązania CDO i Cisco Firewalls to przełom
Dzięki wdrożeniu rozwiązań CDO i zapór Cisco w Los Rios, 
zespół IT mógł od razu wykorzystać nowe możliwości, 
których nie zapewniało poprzednie rozwiązanie. Cisco 
zapewniło obsługę funkcji pojedynczego logowania 
(SAML); wieloskładnikowe uwierzytelnienie (MFA); wgląd 
w zduplikowne, niespójne, nieużywane i równoległe 
polityki i obiekty; przegląd historii, porównanie zestawów 
zasad; oraz funkcję importu zmian pozapasmowych.  
„To funkcje, których brakowało nam przed rozpoczęciem 
używania CDO”, mówi Mike Muzinich.

„Stwierdzenie, że rozwiązanie CDO sprawia, iż budowanie 
zapory, zarządzanie nią, uzyskanie widoczności oraz 
przeprowadzanie audytów staje się nieskończenie łatwiejsze, 
to duże niedopowiedzenie”, stwierdza Mike Muzinich. 
„Czas budowania zapór został znacznie skrócony. 
Z wykorzystaniem rozwiązania CDO mogę zbudować 
zaporę od zera w 4 godziny. Bez niego, zajmuje to od 2 do 
3 dni na jedną zaporę. Nasza kadra kierownicza była szoku, 
kiedy poznała tempo, w jakim możemy je wdrażać”.

Rozwiązanie CDO ułatwiło ogólne zarządzanie 17 zaporami. 
„Dzięki rozwiązaniu CDO czynności zajmują 10 minut, a nie 
cały dzień, jak wcześniej”, mówi Mike Muzinich. „Teraz, 
kiedy chcemy postawić nową sieć administratorską, po 
prostu znajdujemy grupy w zakładce obiektów w CDO, 
wprowadzamy zmiany, a następnie rozprowadzamy je 
do innych zapór. Po wprowadzeniu jakichkolwiek zmian 
w rozwiązaniu CDO podświetlają się wszystkie dotknięte nimi 
zapory. To proste. Mogę również zdecydowanie stwierdzić, że 
zarządzanie zaporami bez rozwiązania CDO spowodowałoby 
popełnienie większej liczby błędów w konfiguracji”.

Proces audytowania zapór stał się łatwym zadaniem. 
„Rozwiązanie CDO to jedyne znane mi narzędzie, które 
może przeprowadzać audyt obiektów we wszystkich 
zaporach”, mówi Mike. „Można zobaczyć zduplikowane 
wpisy w CDO, a następnie je poprawić”. Także biorąc 
pod uwagę fakt, że polityki dostępu są udostępniane 
w różnych zaporach, polityka dostępu pojawi się dwa 
razy, jeśli jest niezsynchronizowana. Bez rozwiązania 
CDO nie mielibyśmy takiego wglądu w informacje. 
Można by go zapisać do skryptu i pobrać z sesji wiersza 
poleceń, przeanalizować, porównać... ale to jednak 
w dłuższej perspektywie nie jest wykonalne. Wykonując 
poszczególne kroki ręcznie, popełnia się więcej błędów”.

Oszczędność czasu dzięki zastosowaniu rozwiązania 
CDO staje się oczywista niemal natychmiast. „Jeśli chodzi 
o oszczędności, szacuję, że koszty obsługi zarządzania 
zaporami bez rozwiązania COD byłyby przynajmniej  
4 razy większe niż koszty obsługi zapór z rozwiązaniem 
COD”, mówi Mike Muzinich. „Posiadanie rozwiązania CDO 
z pewnością daje nam czas na realizację innych celów 
biznesowych i pewność, że znamy stan naszych zapór”.
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