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Voordelen 

● Haal optimaal rendement uit uw huidige investeringen met Cisco 

● Handhaaf beleid met meer security controlepunten 

● Bescherm gebruikers overal waar ze verbinding maken met het internet 

● Breid de mogelijkheden van uw netwerkapplicaties uit voor beter geïntegreerde security 

● Profiteer van een robuuste set productintegraties 

Maak van uw hele netwerk een uitbreiding van uw security architectuur 

Nu onze bedrijfskritische toepassingen van onze netwerken op kantoor verhuizen naar de cloud en gebruikers 

overal via hun persoonlijke apparaten resources gebruiken, werkt de traditionele firewall-aanpak niet meer. 

Onze enkele buitengrens van het netwerk heeft zich ontwikkeld tot meerdere microgrenzen en onze traditionele 

firewall-apparaten worden aangevuld met een mix van fysieke en virtuele applicaties. Organisaties vinden het 

hierdoor lastig met deze afzonderlijke security oplossingen consistent beleid en uniforme zichtbaarheid van 

bedreigingen te behouden. 

Cisco bouwt een security platform voor een flexibelere en geïntegreerde benadering om beleid en handhaving 

te harmoniseren op steeds heterogenere netwerken. Secure Firewall biedt u de diepste set integraties tussen 

core networking functies en netwerk security, voor de veiligste architectuur ooit. Het resultaat is een complete 

security portfolio die uw toepassingen en gebruikers overal beschermt. Klantverhaal 

Eersteklas security tools 

Bedreigingen zijn geraffineerder geworden en netwerken complexer. Vrijwel geen enkele organisatie heeft de 

middelen om up-to-date te blijven en deze constant opkomende en veranderende bedreigingen af te weren. 

Met de toenemende complexiteit zijn de juiste tools voor de bescherming van uw data, toepassingen en 

netwerken essentieel. Cisco Secure Firewall-applicaties hebben de kracht en flexibiliteit die u nodig heeft om 

bedreigingen voor te blijven. Ze verbeteren de prestaties 3x ten opzichte van de vorige generatie applicaties en 

bieden unieke hardware-gebaseerde mogelijkheden voor de inspectie van versleuteld verkeer op schaal. 

tverhaal | Demo 

https://www.cisco.com/c/en/us/about/case-studies-customer-success-stories/sugarcreek.html
https://www.cisco.com/c/en/us/about/case-studies-customer-success-stories/lewisville-school-district.html
https://video.cisco.com/detail/video/585425193001/next-generation-firewall-demo---breach-prevention?autoStart=true&q=NGFW%20Demo
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Consistentie in beleid en zichtbaarheid 

Met de Secure Firewall portfolio krijgt u een sterker security postuur, voorzien van toekomstbestendig, flexibel 

beheer. Cisco biedt meerdere beheeropties die zijn toegesneden op uw omgevings- en bedrijfsbehoeften, 

waaronder: Firepower Device Manager (FDM), Cisco Firepower Management Center (FMC) en Cisco Defense 

Orchestrator (CDO). 

Cisco FDM is een oplossing voor beheer op apparaten om kleinschalige implementaties lokaal te beheren. 

Cisco FMC is een oplossing op kantoor voor grotere implementaties om security gebeurtenissen en beleid 

centraal te beheren met uitgebreide rapportage en lokale logboekregistratie. CDO is een cloudgebaseerde 

security manager die security beleid en apparaatbeheer op uw uitgebreide netwerk stroomlijnt. 

Klantverhaal | Demo 

Geavanceerde mogelijkheden van Cisco Secure Firewall: 

Geavanceerde mogelijkheden Details 

Geavanceerde threat intelligence (Talos) ● Talos vormt het fundament van het Cisco security ecosysteem door de 
infrastructuur van uw organisatie te verdedigen tegen schadelijke en onbekende 
bedreigingen 

Cisco Defense Orchestrator (CDO) ● Een cloudgebaseerde toepassing voor consistent beheer van beleid op al uw 
Cisco security producten 

Secure Endpoint ● Wereldwijde threat intelligence, doorlopende analyse en retrospectieve security, 
point-in-time detectie en blokkering van malware 

Next-generation inbraakpreventiesysteem 
(SNORT) 

● Toonaangevend open-source next-generation inbraakpreventiesysteem (NGIPS) 
dat betere security biedt tegen de meest geavanceerde bedreigingen zodat 
organisaties wettelijke vereisten kunnen naleven. 

SecureX Threat Response ● Gebruikt threat intelligence van Talos om automatisch aanwijzingen van 
besmetting (IoC’s) te onderzoeken en bedreigingen snel vast te stellen 

Waarom Cisco? 

De Cisco Secure Firewall-portfolio beschermt uw netwerk beter tegen een steeds verder ontwikkelde en 

complexe set bedreigingen. Met Cisco investeert u in een security basis die zowel flexibel als geïntegreerd is, 

voor het sterkste security postuur dat vandaag en morgen beschikbaar is. 

U kunt via uw datacenter, nevenvestigingen, cloudomgevingen en alles ertussenin de kracht van Cisco inzetten 

om van uw bestaande netwerkinfrastructuur een uitbreiding van uw firewalloplossing te maken, met eersteklas 

security tools overal waar u die nodig heeft. 

Door nu te investeren in een Secure Firewall-applicatie krijgt u robuuste bescherming tegen zelfs de meest 

geraffineerde bedreigingen, zonder dat prestaties in het geding komen bij de inspectie van versleuteld verkeer. 

Verder bieden integraties met andere Cisco-oplossingen u een brede en diepgaande portfolio security 

producten die samenwerken om eerder niet-verbonden gebeurtenissen te correleren, ruis te elimineren en 

bedreigingen sneller te stoppen. 

https://www.cisco.com/c/en/us/about/case-studies-customer-success-stories/los-rios-commuinity-college-district.html
https://video.cisco.com/detail/video/5854530181001/ngfw-demo---visibility-with-the-cisco-next-generation-firewall?autoStart=true&q=NGFW%20Demo
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Volgende stappen 

Ga voor meer informatie over Secure Firewall naar https://cisco.com/go/ngfw. 

Wilt u aankoopopties bekijken en met een Cisco-verkoopvertegenwoordiger spreken? Ga naar 

https://www.cisco.com/c/en/us/buy.html. 
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