
"Os recursos e relatórios que recebemos com 
o Umbrella e o Firepower nos colocam em 
uma posição muito melhor, para que possamos 
descobrir rapidamente o que está acontecendo e 
corrigir problemas."

Chris Langford 
Diretor de rede, infraestrutura e segurança cibernética 
Lewisville ISD 

ESTUDO DE CASO 

Como um distrito escolar importante implanta a segurança 
para transformar alunos de K-12 (Ensino Fundamental) 
em cidadãos digitais do século XXI. 

Organização:  
Lewisville Independent 
School District

Sede: 
Lewisville, TX

Usuários: 
59.000 alunos e funcionários

Setor: 
Educação K-12 (ensino 
fundamental)

Objetivo: 
Ao implantar o Cisco 
Umbrella com o Cisco 
Firepower NGFWs, a 
Lewisville DSi elevou a 
pontuação BitSight da rede, 
reduziu a infecção por 
malware e diminuiu o tempo 
de remediação pela metade.

Solução: 
Cisco Umbrella
Cisco AMP for Endpoints 
Cisco Firepower 4150 
Security Appliances 
Cisco Identity Services 
Engine (ISE) 
Cisco Cloud Email Security 
Cisco Stealthwatch
Cisco Security Connector

Impacto: 
•   Pontuação de BitSight 

aprimorada em 70 pontos

•   Redução do tempo de 
correção em 50%

•   Diminuição significativa 
do tráfego de comando e 
controle e phishing 

https://umbrella.cisco.com/products/features
https://www.cisco.com/c/en/us/products/security/amp-for-endpoints/index.html
https://www.cisco.com/c/en/us/products/security/firewalls/index.html
https://www.cisco.com/c/en/us/products/security/firewalls/index.html
https://www.cisco.com/c/en/us/products/security/identity-services-engine/index.html
https://www.cisco.com/c/en/us/products/security/identity-services-engine/index.html
https://www.cisco.com/c/en/us/support/security/cloud-email-security/tsd-products-support-series-home.html
https://www.cisco.com/c/en/us/products/security/stealthwatch/index.html
https://www.cisco.com/c/en/us/products/security/security-connector/index.html?dtid=osscdc000283


O desafio
Segurança de nível empresarial, mas compatível com o 
orçamento da escola

O distrito Lewisville Independent School District (DSi), em Dallas – Fort Worth, 
é reconhecido pela integridade financeira e pelo excepcional gerenciamento 
do dinheiro fiscal pelo sistema de classificação de integridade financeira 
da Agência de Educação do Texas (FIRST). Esse tipo de responsabilidade 
fiscal e administração de recursos contribuiu para que os eleitores da LISD 
aprovassem um pacote de obrigações de USD$ 737 milhões, que incluía 
aproximadamente USD$ 100 milhões para a tecnologia. Este pacote de 
obrigações garantirá que todos os alunos do Lewisville se formem com 
recursos para serem bem-sucedidos na força de trabalho do século XXI. 

"A obrigação incluía financiamento para computadores, tecnologia e 
infraestrutura relacionada à tecnologia para a integração em sala de aula 
e oferecer aos nossos alunos ferramentas para acessar, criar e colaborar 
como cidadãos digitais realizados", diz Chris Langford, Diretor de rede, 
infraestrutura e segurança cibernética da Lewisville DSI. "Distritos escolares — 
que normalmente alocam dinheiro limitado de impostos para operar grandes 
redes com muitos dados acessíveis por alunos, pais, funcionários, agências 
governamentais externas e fornecedores de terceiros — são especialmente 
vulneráveis a ameaças digitais, razão pela qual o pacote de obrigações 
priorizava a segurança cibernética." 

"Para isso, procuramos primeiramente identificar a maneira mais eficiente e 
acessível de proteger nossos 53.000 alunos e 6.000 membros da equipe 
contra o conteúdo inadequado, ransomware, phishing, retornos de chamada 
de comando e controle e outras ameaças", diz Langford. "Também queríamos 
garantir o acesso apropriado às informações para o ensino em todos os 
lugares no ambiente de aprendizagem digital da Lewisville, desde as salas de 
aula dos 69 Campi do distrito até as escrivaninhas nas casas dos alunos." 

© 2018 Cisco e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. 



A solução
Busca de um multiplicador de força na segurança

A falta de controle de acesso à rede, juntamente com firewalls desatualizados, 
proporcionou um ponto de partida natural. "Nossos firewalls anteriores 
estavam maximizando a utilização da CPU e não podíamos habilitar os 
recursos de firewall de próxima geração, então começamos a procurar uma 
substituição", diz Langford. 

"Constatamos que os firewalls Cisco Firepower de próxima geração forneceram 
bem mais volume, variedade e granularidade de informações do que os outros 
firewalls de próxima geração que avaliamos.", afirmou. "Os painéis resumidos 
do Firepower agilizaram e facilitaram a visualização do que está acontecendo 
e priorizaram nossa resposta." 

As vantagens do Firepower levaram a equipe da Lewisville a explorar também 
o portfólio de segurança da Cisco para obter uma solução de controle de 
acesso à rede. "Como várias soluções da Cisco ofereceram o melhor para 
atender às nossas necessidades, percebemos que um contrato de licença 
empresarial da Cisco (ELA) era a forma mais eficiente e econômica de 
atualizar e fortalecer a segurança digital do distrito com um ecossistema 
integrado em que todas as peças se comunicam e se aprimoram mutuamente", 
diz Langford. 

"Calculamos que se não tivéssemos adotado o ELA, teríamos que investir em 
8 a 10 diferentes produtos de segurança fragmentados. Também teríamos 
perdido tempo e nos aborreceríamos para tentar fazer com que os vários 
fabricantes e suas APIs se comunicassem entre si", diz Langford. "Não 
queríamos encontrar uma situação em que uma atualização de software 
simples para um produto pudesse romper a integração com outros produtos, 
criando, assim, uma confusão complexa que seria resolvida apenas com 
chamadas para vários fornecedores. Se tivermos um problema, chamamos um 
número e tudo funciona em conjunto, porque é tudo da Cisco."

A primeira peça do ELA foi Cisco Umbrella. Langford disse: "embora 
tivéssemos alguma segurança de DNS básica já em prática, ela não era tão 
avançada quanto o Umbrella. Depois de entendermos como a segurança 
avançada de DNS bloqueia as ameaças de forma proativa antes que elas 
atinjam a rede, percebemos que deveríamos ter adotado a segurança 
avançada de DNS há muito tempo." 
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"Calculamos que se não 
tivéssemos adotado o 
ELA, teríamos que investir 
em 8 a 10 diferentes 
produtos de segurança 
fragmentados."

Chris Langford 
Diretor de rede, 
infraestrutura e segurança 
digital Lewisville ISD 



Os resultados
Segurança, visibilidade e classificações mais fortes

A implantação do Umbrella foi tão fácil que não estávamos preparados 
para os resultados impressionantes e imediatos que ele gerou. Não 
esperávamos que um único produto fizesse tantas mudanças e em tão 
pouco tempo," afirmou Langford.

Quão impressionantes? "Em quatro semanas de implantação do Umbrella, 
nossa pontuação de BitSight aumentou de 570 para 640; é o equivalente a 
aumentar a pontuação de crédito do consumidor de 70 pontos em menos 
de um mês", diz ele. "E os elementos classificados pela BitSight como 
'infecções por botnet' e 'potencialmente explorados', que influenciaram 
negativamente nossa pontuação antes do Umbrella, desapareceram 
instantaneamente após a implementação." 

"A BitSight oferece um bom referencial do nosso desempenho de segurança 
digital em um formato fácil de entender, como uma pontuação de crédito. 
Um aumento tão acentuado em nossa pontuação em um período tão 
curto de tempo mostra aos membros da diretoria da LISD, à liderança e 
à comunidade que os investimentos que estamos fazendo em segurança 
digital são eficazes", diz Langford.

"Antes de instalar o Umbrella, as investigações baseavam-se em qualquer 
informação limitada que pudéssemos distinguir no filtro de conteúdo", 
diz Langford. "Com a integração de Active Directory (AD) do Umbrella, 
podemos agilizar as investigações e identificar problemas por usuário e 
dispositivo, o que reduziu o tempo de correção pela metade."

A Lewisville DSI será capaz de estender essa segurança com planos 
para implantação O Cisco Security Connector para mais de 50.000 
iPads fornecidos para alunos e funcionários como parte do modelo de 
aprendizagem combinado 1:X do distrito. "O Cisco Security Connector 
conecta-se em nosso ambiente para nos fornecer dados de uso e bloquear 
conexões com sites mal-intencionados."

Assim que os NGFWs Firepower 4150 ficaram on-line, a Lewisville ISD 
se beneficiou de ampla visibilidade expandida e relatórios robustos e 
granulares em sua rede, como nunca antes visto. "Na pós-implantação, 
temos muito mais informações e podemos saber com um único olhar que 
estamos bloqueando uma quantidade significativa de tráfego de comando e 
controle e phishing", diz ele. "Podemos isolar e corrigir o que anteriormente 
não sabíamos que existia".  
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"A implantação do 
Umbrella foi tão fácil 
que não estávamos 
preparados para 
os resultados 
impressionantes e 
imediatos que ele gerou. 
Não esperávamos que 
um único produto fizesse 
tantas mudanças e em 
tão pouco tempo."

Chris Langford 
Diretor de rede, 
infraestrutura e segurança 
digital Lewisville ISD 



Os NGFWs Firepower significam novas oportunidades para fortalecer a 
segurança do distrito. "Com nosso antigo firewall, não poderíamos aproveitar a 
funcionalidade de próxima geração, como o controle completo de aplicações, 
o IPS de próxima geração e o Firepower de descriptografia de tráfego nos traz", 
diz Langford. "Estamos em uma posição de segurança muito melhor do que 
antes."

"A combinação de Umbrella e NGFW Firepower nos permite bloquear 
proativamente ameaças que não estávamos bloqueando antes, solucionar 
problemas de forma mais rápida e fácil e saber com uma especificidade sem 
precedentes como estamos protegendo nossos alunos contra ameaças, para 
que eles possam se concentrar em adquirir as habilidades e o conhecimento 
de que precisarão após a graduação."

Langford continuou, "O modo pelo qual o Firepower NGFW, Stealthwatch, 
ISE e AMP se integram juntos é ótimo. Agora estamos recebendo alertas do 
Stealthwatch quando ele detecta atividade incomum e podemos facilmente 
investigar e resolver essas preocupações dentro das ferramentas. Também 
estamos começando a implementar os recursos de mitigação automática do 
Stealthwatch, que ajudarão a nos proteger fora do horário de expediente."

À medida que o ecossistema de segurança da Cisco da Lewisville cresce 
para incluir o Cisco AMP for Endpoints, Cisco Identity Services Engine (ISE), 
Cisco Cloud Email Security, Cisco Stealthwatch e Cisco Security Connector, 
cada elemento serve para automatizar e fortalecer a prática de segurança do 
distrito. 

© 2018 Cisco e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. Cisco e o logotipo da Cisco são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas da Cisco e/ou de suas afiliadas 
nos EUA e em outros países. Para obter uma lista das marcas comerciais da Cisco, acesse: www.cisco.com/go/trademarks. Todas as marcas de terceiros citadas pertencem a seus 
respectivos detentores. O uso do termo "parceiro" não implica uma relação de sociedade entre a Cisco e qualquer outra empresa. (1110R) 

www.cisco.com/go/trademarks

