Lista de verificação:

As cinco principais
dicas para as empresas
escolherem um firewall
Reinvente o firewall como a base para obter
segurança abrangente.
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Tenha ideias mais ambiciosas do
que um único ponto de controle.
Era uma vez, um firewall que ficava na borda da rede e protegia uma empresa inteira. Mas os tempos mudaram,
assim como a rede. Hoje, os perímetros rígidos estão ultrapassados. Os firewalls devem aplicar políticas comuns
com pontos de controle em todos os lugares. Pontos de controle inteligentes e visibilidade abrangente onde
necessário, é o firewall, fornecido por dispositivos, dispositivos virtuais, firewalls fornecidos na nuvem e controle
de carga de trabalho e de aplicações.
Com uma estratégia abrangente de firewall, controles de segurança confiáveis são implantados em todos os
lugares necessários. Esses controles reúnem, compartilham e respondem ao contexto sobre usuários, locais
e dispositivos, além de ajudar a garantir que você atenda aos requisitos de segurança da empresa. Essa
abordagem integrada oferece visibilidade total com alertas priorizados, política unificada, inteligência de ameaças
compartilhada e autenticação mais forte de usuários e dispositivos.

• Assista ao vídeo O futuro do firewall
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Aproveite a inteligência de segurança de nível internacional.
A defesa de redes contra ameaças cada vez mais sofisticadas requer a melhor inteligência do mercado e
proteções constantes em todos os lugares. A inteligência de ameaças de nível internacional exige a melhor equipe.

O Cisco Talos é a maior equipe
de inteligência contra ameaças
comerciais do mundo, composta
pelos principais pesquisadores,
analistas e engenheiros.
A inteligência prática e a pesquisa de vulnerabilidade impulsionam a detecção e a proteção rápidas para
clientes da Cisco contra ameaças conhecidas e emergentes. Como compartilhamos nossa pesquisa,
tornamos possível deter ameaças e proteger a Internet em geral.

• Conheça o Cisco Talos®
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Conheça o gerenciamento em nuvem.
Gerenciamento fragmentado, políticas inconsistentes e a necessidade
de atualizar o gerenciador de firewall são mais trabalhosos. Com o
gerenciamento em nuvem, o fornecedor cuida disso para você.
O gerenciamento centralizado em nuvem pode ajudar as equipes de
segurança a eliminar a complexidade e alinhar as políticas em toda
a empresa. As políticas podem ser escritas uma vez e aplicadas
rapidamente em milhares de pontos de aplicação. Com um único
console de gerenciamento, os objetos podem ser comparados em
todos os dispositivos para descobrir inconsistências e otimizar a
postura de segurança. À medida que a empresa cresce, novas implantações podem herdar automaticamente as
políticas mais recentes. Descubra como a empresa pode usufruir de uma solução de gerenciamento em nuvem.

• Confira o Cisco Defense Orchestrator
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Torne-o parte de uma plataforma de
segurança aberta.
Investir em um firewall deve atender às necessidades atuais e futuras. Proteja
a empresa de maneira confiável usando uma plataforma de segurança aberta,
integrada e abrangente que protege o ambiente e automatiza os manuais.
As plataformas abertas reforçam a segurança unificando a visibilidade em
todas as partes da infraestrutura de segurança, independentemente dos produtos do fornecedor que você
possui. Uma abordagem de plataforma, cuja base é o firewall, permite melhor tomada de decisão com detecção
abrangente de ameaças, análise de segurança e gerenciamento de políticas comuns. As melhores plataformas
reduzem a complexidade com integrações prontas para uso. Elas automatizam os fluxos de trabalho de segurança
para investigação, busca e correção de ameaças. É uma ótima maneira de reforçar a eficiência e a precisão das
operações, reduzindo os custos operacionais.

• Conheça o Cisco SecureX™
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Escolha um fornecedor que cuide de você.
O mundo está mudando rapidamente. Talvez a empresa também esteja.
Independentemente disso, você precisa de um fornecedor que possa oferecer
suporte à equipe no presente e no futuro.
Como principal provedor de segurança, protegendo 100% das empresas da Fortune
100, ninguém está melhor preparado do que a Cisco. Com inteligência de ameaças
incomparável e uma abordagem zero-trust líder do setor, podemos ajudar a alcançar
a segurança eficaz para enfrentar as ameaças em evolução de amanhã. Proteja a
infraestrutura com os melhores produtos da categoria em uma plataforma integrada
e aberta para que você possa melhorar substancialmente a postura de segurança e
reduzir os custos operacionais.

• Assista ao vídeo O diferencial da Cisco
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