
Resumo

Use segmentação de rede para conter riscos
Sua rede enfrenta continuamente ataques cibernéticos avançados 
de hackers profissionais em um momento em que as conexões com 
a Internet aumentam a cada minuto. Cada conexão de rede, seja ela 
criada por serviços em nuvem, por mobilidade, pela Internet das Coisas 
(IoT) ou por algo semelhante, representa um possível ponto de entrada 
de ataque. Seu desafio é equilibrar o acesso à rede necessário para 
usuários e dispositivos com a mitigação de riscos. 

A boa notícia é que sua rede Cisco® já contém as ferramentas para 
isso. Você só precisa ativá-las para permitir que a rede sirva como um 
aplicador da política de segurança da rede. Por exemplo, é possível 
conter ameaças usando o Cisco TrustSec® e o Cisco Identity Services 
Engine (ISE) para particionar a rede em segmentos menores. Com um 
método definido por software para segmentação de rede, é possível 
proteger os segmentos usando políticas de grupo específicas que 
determinam o acesso de usuários com base em funções de usuário e 
suas necessidades comerciais. 

O resultado? Você controla com segurança o acesso à rede baseado 
em funções e independente de topologia e acesso. Você reduz 
bastante a "superfície de ataque". Isso significa que, mesmo que os 
hackers consigam entrar na rede, eles não poderão mais agir livremente 
e causar danos generalizados.

Aplique a política dinâmica centralmente
Como a rede Cisco atua como um aplicador de segurança de rede, 
você aplica centralmente as políticas de segurança em toda a rede. 
Os usuários e os dispositivos certos agora desfrutam do acesso certo, 
e você contém o impacto dos ataques. O Cisco ISE serve como um 
mecanismo de política centralizado que permite decisões de controle 
de acesso em tempo real para switches, roteadores e dispositivos de 
segurança da Cisco.

Também é possível reduzir o escopo, o custo e a complexidade das 
auditorias de conformidade de rede da Norma de segurança de dados 
do setor de cartões de crédito (PCI DSS) e da Lei norte-americana de 
responsabilidade e portabilidade de planos de saúde de 1996 (HIPAA).

Use a Cisco com uma abordagem de fiscal da rede para ajudar a 
reduzir riscos de segurança, aperfeiçoar a eficiência operacional de 
segurança e melhorar a conformidade.

Próximas etapas 
Para saber mais sobre como usar a solução Cisco Network as an 
Enforcer, visite a página Segurança de rede corporativa da Cisco.

Cisco Network as an 
Enforcer

Use a tecnologia de 
aplicação de segurança que 
já está na rede para:

•	 Isolar e conter rapidamente 
ameaças em toda a 
infraestrutura.

•	 Limitar o impacto da infiltração 
do invasor pela segmentação 
da rede.

•	 Aplicar centralmente um 
controle de acesso granular 
e coerente entre usuários, 
dispositivos, locais e muito 
mais.

"A solução da Cisco nos 
proporciona uma maneira muito 
precisa de identificar quem 
está tentando acessar o quê, 
do ponto de acesso sem fio ao 
switch. Ela permite colocar os 
usuários na categoria correta 
e aplicar a política correta 
para atender às demandas de 
segurança da informação."
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