
SOLUÇÕES PARA EMPRESAS DE MÉDIO PORTE

Encontre as soluções de segurança 
certas para você entre as 
soluções para empresas de 
médio porte da Cisco.

Com o atual cenário de ameaças, repleto de ataques avançados de malware e dia zero, as tecnologias pontuais 
não funcionam. Você precisa da melhor detecção de ameaças possível para identificar continuamente atividades 
maliciosas em sua rede. 

Invariavelmente, alguns ataques serão 
bem-sucedidos. Você precisa conseguir 
determinar a abrangência do dano, deter 
o evento, reparar e retomar o curso normal 
das operações. Também precisa 
solucionar vetores de ataque, com 
soluções que operam em todos os locais 
em que a ameaça possa se manifestar.
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A abordagem à segurança com foco 
em ameaças da Cisco pode ajudar 
a reduzir a complexidade da rede, 
eliminar as falhas de segurança 
e alinhar a empresa aos novos 
e dinâmicos modelos empresariais.

Reduza o impacto:
o Cisco FirePOWER NGIPS (Next-Generation Intrusion Prevention System) 
e os produtos de segurança de conteúdo podem ajudar a proteger a rede contra 
ataques direcionados a gateways:
•  O Cisco FirePOWER NGIPS oferece proteção contra ameaças abrangente, altamente eficaz 

e avançada
•  Os dispositivos de segurança para e-mail e Web da Cisco detectam e bloqueiam as ameaças de 

e-mail e da Web em andamento
•  O Cisco Cloud Web Security oferece controle e segurança líderes do setor para empresas 

distribuídas
•  O Cisco ASA com FirePOWER Services oferece proteção contra ameaças adaptável 

e integrada, com recursos comprovados de firewall ASA, IPS, proteção avançada contra malware 
(AMP) e visibilidade e controle de aplicativos (AVC)

Bloqueie e defenda:
A proteção avançada contra malware (AMP) da Cisco 
ajuda você a:
•  Descobrir, investigar, analisar, bloquear e reparar epidemias avançadas 

de malware e ameaças persistentes avançadas (APTs) 
•  Agilizar os tempos de resposta e automatizar os reparos a fim de 

evitar ataques futuros, minimizar os danos e eliminar o risco de novas 
infecções

•  Visualizar e determinar os efeitos do malware e os indicadores de 
comprometimento da rede e do sistema, enquanto também oferece 
uma análise detalhada sobre o comportamento do malware

A tecnologia Cisco 
TrustSec®, integrada 
nos switches, 
roteadores 
e dispositivos de 
segurança, pode ajudar 
a manter em quarentena 
todo o tráfego 
mal-intencionado em 
sua rede. 

DURANTE UM ATAQUE

APÓS UM ATAQUE

Você enfrenta desafios sem precedentes para proteger sua empresa de 
médio porte de ameaças cibernéticas à segurança. As novas 
tendências, como a mobilidade e a nuvem, estão mudando o modo 
como você precisa proteger seus dispositivos, dados e rede.

Para lidar com esses desafios, é necessário um modelo de segurança 
inteligente, escalável e com foco em ameaças. Esse modelo precisa 
disponibilizar reparações econômicas para as ameaças e suporte às 
políticas e aos controles de segurança padrão.

A Cisco pode ajudar. Oferecemos segurança cibernética inteligente para 
o mundo real. Nossa abordagem com foco em ameaças reduz 
a complexidade e também oferece maior visibilidade e controle, e assim 
você economiza tempo e reduz custos. 

Com a Cisco, você obtém proteção avançada durante todo o ciclo da 
ameaça: antes, durante e depois do ataque.

Esteja preparado:

Para defender a sua rede, você precisa primeiro saber qual o seu 
conteúdo. Fazer um inventário dos dispositivos, aplicativos, 
usuários e outras possíveis vulnerabilidades deve ser uma tarefa 
simples. Você precisa de ferramentas fáceis de usar que possam 
implementar controles de acesso, aplicar políticas e bloquear 
aplicativos para ajudar a minimizar a superfície do ataque.

ANTES DE UM ATAQUE
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CLOUD WEB SECURITY

CISCO TRUSTSEC

AVALIAR •  DETER  •  REPARAR

Políticas e controles apenas não são mais suficientes. Com 
tudo isso, os invasores mais avançados ainda conseguem 
encontrar e explorar vulnerabilidades.

Devido à natureza atual do malware, ter a melhor detecção 
de ameaças não basta para proteger seu ambiente.

O Cisco Identity Services Engine (ISE) 
automatiza e simplifica:
•  O controle de acesso seguro para conectividade 

com fio, sem fio ou VPN 
•  A aplicação da conformidade e a segurança de 

infraestrutura aprimorada

Uma solução de segurança simplificada ajuda sua empresa a enfrentar a concorrência.

DESCOBRIR  •  APLICAR •  FORTALECER

DETECTAR  •  BLOQUEAR  •  PROTEGER

Siga-nos no Twitter em #ciscomidsize. 

Os firewalls de próxima geração (NGFW) 
Cisco® ASA 5500-X Series com FirePOWER™ 
Services oferecem: 
•  Proteção integrada contra ameaças
•  Políticas e controles de acesso granulares
•  Proteção avançada contra malware (AMP)  

e recursos do sistema de prevenção contra violação 
(IPS) de próxima geração líderes de mercado

Hiperlink para e-mail: http://www.cisco.com/c/en/us/products/security/email-security/index.html
Hiperlink para Web: http://www.cisco.com/c/en/us/products/security/web-security/index.html
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