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Siga-nos no Twitter em #CiscoMidsize
Não é o que fazemos,
e sim o que tornamos possível.
Saiba como podemos ajudá-lo a impulsionar 
sua empresa. 

Flexibilidade adequada ao seu ambiente com opções para um gerenciamento simpli�cado ou centralizado.

Capacidade de incluir recursos de correlação entre ameaças que podem destacar os riscos à rede.

Recursos e�cientes de priorização de monitoramento e reparo de ataques.

Suporte para atividades e avaliações de conformidade com políticas internas e regulamentações do setor.

Uma solução NGFW com esses atributos pode facilmente sustentar implantações de instância única ou implantações em locais 
distribuídos e filiais.  O gerenciamento de políticas de segurança para usuários, dispositivos, aplicações e outros itens é simplificado. 
A conformidade pode ser mantida por regulamentos externos, como os da Autoridade de Regulamentação Financeira Industrial (FINRA) 
e da lei Health Insurance Portability e Accountability Act (HIPAA, Lei de Portabilidade e Responsabilidade dos Seguros de Saúde).

Além de exigir recursos robustos e especí�cos contra ameaças, sua empresa de médio porte precisa de gerenciamento com acesso 
simpli�cado e relatórios integrados. Procure um �rewall que não exija a integração de diferentes soluções de segurança e que forneça:

Facilidade de gerenciamento e geração de relatórios
Conte com um acesso simpli�cado às informações de segurança.
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Adote uma abordagem à segurança com foco em ameaças. Não aceite soluções de ponto de segurança 

dispendiosas ou produtos de gerenciamento uni�cado de ameaças (UTM) menos seguros. Proteja sua empresa de 

médio porte das ameaças antes, durante e após um ataque, hoje e no futuro.

Segurança robusta 
Escolha uma abordagem com foco em ameaças.

Baixo custo total de propriedade
Minimize os custos de aquisição, gerenciamento e reparo.

Proteção avançada contra ameaças com integração total de várias das principais tecnologias de proteção contra ameaças, como AVC, 
AMP, NGIPS e VPN.

Recurso interno para reduzir alertas de falsos positivos com ajuste, análise e correlação entre ameaças automáticos. 

Respaldo ao AMP que permite sinalizar o malware anteriormente desconhecido com recursos de segurança retrospectivos. 

Os invasores so�sticados exploram qualquer falha de segurança, independentemente de quão 
pequena seja. Adote uma abordagem à segurança com foco em ameaças para proteger sua 
empresa de médio porte de ameaças e ataques. Procure um �rewall de próxima geração 
(NGFW) que integre estes recursos principais:

Proteção avançada contra malware (AMP) com inteligência de segurança de nuvem para detectar 
e controlar epidemias avançadas de malware, APTs e ataques direcionados.

Recursos de próxima geração do sistema de prevenção contra violação (NGIPS) para detectar 
ameaças com e�ciência e reconhecimento de contexto, de modo a poder reagir de forma prática. 

Application Visibility and Control (AVC) preciso para oferecer suporte a diversas aplicações 
e controles de risco. 

Filtragem de URLs por reputação para analisar com exatidão as URLs e associar uma pontuação 
de reputação a cada site. 

VPN em nível de aplicação totalmente integrada e sempre conectada, com acesso remoto 
e entre sites, incluindo suporte contínuo para dispositivos móveis.

Priorize as compras econômicas e um custo total de propriedade de longo prazo ao escolher um NGFW para sua empresa de médio porte. 
Procure um NGFW que possa ajudar a reduzir o custo total de propriedade disponibilizando o seguinte:

Selecionar um NGFW com esses atributos ajudará a manter a segurança e a conformidade de 
sua rede. Os ataques podem ser evitados com maior rapidez e precisão. 

3
Se sua empresa de médio porte precisa de 
proteção avançada contra ameaças, leia aqui!

Dicas para escolher 
um �rewall de última 
geração

Uma solução NGFW com esses atributos pode reduzir consideravelmente o tempo de reparo, geralmente de semanas para horas. 
Com isso, a equipe de TI pode se dedicar a solucionar as ameaças reais em vez de alertas falsos. 

Recursos

White paper sobre os �rewalls 
de próxima geração (NGFW) 
para empresas de pequeno 
e médio porte  
Conheça três requisitos de NGFW 
para proteger sua empresa contra 
ataques.
Leia agora.

Ferramenta de avaliação de TI da 
Cisco para empresas de médio 
porte
Responda a algumas perguntas 
especí�cas para saber quais são 
as melhores soluções de 
segurança para a sua empresa. 
Veja agora.

Site de segurança da Cisco para 
empresas de médio porte
Mantenha-se atualizado com as 
últimas tendências e veja as 
novidades da Cisco em segurança. 
Saiba mais.

http://www.cisco.com/web/offers/sc06/nextgen-firewall-purchases/index.html?keycode=000736280
http://www.cisco.com/c/dam/assets/midsize/it-assessment/index.html
http://www.cisco.com/web/midsize/business_solutions.html#~Security
http://www.cisco.com/c/en/us/products/security/benefit.html
www.cisco.com/go/midsize
https://twitter.com/hashtag/ciscomidsize

