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Esta é a nossa visão para a rede segura 
do futuro.        
A rede. Intuitiva. 
O que é a Cisco Enterprise Network Security?

 

Benefícios
 

 

 

Transformar e proteger a sua rede com confiança.
A Cisco® Enterprise Network Security integra a segurança na 
arquitetura de Rede Digital da Cisco (Cisco DNA™) para 
fornecer uma aquitetura confiável. Nossas soluções permitem 
que você aprofunde o nível de inteligência de sua rede; 
fornecem um controle de acesso simples e centralizado 
através de sua rede; e fornecem automação abrangente para 
agilizar suas ferramentas e processos para reduzir riscos, 
custos e complexidade.

Constantemente aprendendo. Constantemente adaptando. 
Constantemente protegendo.

· Reduza o risco com soluções 
projetadas para interoperar e fornecer 
proteção em várias camadas – tire 
proveito de sua rede como um sensor de 
segurança e executor

· Obtenha visibilidade de 360   graus por 
meio de análises em tempo real de dados 
(criptografados e não criptografados), 
dispositivos e usuários para obter 
inteligência profunda em toda a rede

· Proteja sua organização contra 
ameaças com controle dinâmico por meio 
de segmentação definida por software 
para aplicação escalável e ágil de 
políticas 

· Menor complexidade com segurança 
abrangente de ponta a ponta, simples, 
aberta e automatizada
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Proteja sua rede digital em 
tempo real, o tempo todo, 
em qualquer lugar.

  

Visibilidade da rede Aplicação da rede

  

Através da rede, a Cisco está trabalhando 
para aumentar a segurança em um nível 
fundamental. Em outras palavras, a 
segurança está sendo projetada em 
dispositivos de rede, como switches, 
roteadores e pontos de acesso sem fio. 
Essa segurança integrada torna nossas 
soluções mais seguras e resilientes aos 
ataques cibernéticos modernos e ajuda a 
proteger nossos clientes e suas redes.
Nosso Ciclo de Vida de Desenvolvimento 
Seguro obrigatório reduz as 
vulnerabilidades de segurança e resulta em 
uma política de segurança consistente em 
todas as linhas de produtos para proteger 
contra produtos falsificados e modificação 
não autorizada de hardware e software e 
para verificar se os dispositivos de rede da 
Cisco estão operando conforme planejado.

Sua rede da Cisco, com segurança integrada, 
pode ser usada para obter visibilidade por 
meio de análise e inteligência em tempo real. 
Sua rede pode ajudá-lo a identificar ameaças 
- mesmo em tráfego criptografado, 
compreender melhor quem e o que está na 
rede e fazer a triagem da rede com mais 
eficiência usando a análise de latência em 
tempo real para identificar e acompanhar os 
usuários. E você pode monitorar o 
desempenho do aplicativo para saber quando 
aplicativos não críticos estão causando 
congestionamento para os usuários e 
ocupando a largura de banda.
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Sua rede também permite que os clientes 
tenham um controle mais granular para impor 
políticas em toda a rede. Com esse controle 
dinâmico, você pode implementar a 
segmentação mais rapidamente e gerenciá-la 
com mais facilidade. Você também pode 
restringir o movimento de ameaças para 
reduzir a exposição da rede ao risco. É ainda 
mais fácil promover a segmentação de 
usuários e dispositivos da Internet das Coisas 
(IoT).

Os recursos da Cisco Enterprise Network 
Security permitem que as equipes de rede 
controlem melhor toda a rede.

 Sistemas confiáveis

Certifique-se de segurança está no DNA da sua rede
Para obter mais informações sobre a Cisco Enterprise Network Security, visite a página da Web 
aqui ou entre em contato com seu representante de vendas da Cisco.


