
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trabalhando  

em conjunto 
 

Dispositivo de Segurança Adaptativo da Cisco® Série 5500 
 

 

•  Oferece serviços de gerenciamento e monitoramento 

intuitivos e em um único dispositivo por meio do ASDM 

(Cisco Adaptive Security Device Manager) e serviços de 

gerenciamento de vários dispositivos, de classe empresarial, 

por meio do Cisco Security Manager 

 

•  Com a oferta de um design e uma interface consistente 

com as soluções de segurança existentes da Cisco, o 

ASA da Cisco Série 5500 possibilita gastos com custos 

O Dispositivo de Segurança Adaptativo da Cisco® ASA de propriedade significativamente mais baixos para a 

Série 5500 é uma plataforma modular que fornece implementação de segurança inicial e para o gerenciamento 

a próxima geração de segurança e serviços VPN 

para ambientes que variam de pequenas empresas 

e escritórios domésticos e empresas de pequeno e 

médio porte a grandes empresas. 

Principais recursos 

•   Até oito portas 10/100 com duas portas Power over Ethernet 

•   Firewall transparente Camada 2 

•   Segurança Aplicativo-Camada 

•   Edições empresariais, incluindo: Edição Firewall, Edição Anti- 

X, Edição IPS e Edição VPN 

•   A Edição Empresarial fornece segurança de gateway 

abrangente e conectividade VPN 

Principais benefícios 

•  O ASA da Cisco Série 5500 é a primeira solução a oferecer 
serviços VPN SSL e IPsec protegidos pela tecnologia de 

firewall líder de mercado 

•  O ASA da Cisco Série 5500 fornece serviços Anti-X líderes 
da indústria, combinando a experiência da Trend Micro na 

proteção contra ameaças e controle de conteúdo no campo 

da Internet, com soluções comprovadas da Cisco para 

fornecer anti-vírus, anti-spyware, bloqueio de arquivos, anti- 

spam, anti-phishing, bloqueio e filtragem de URL e filtragem 

de conteúdo abrangentes 

•  Oferece serviços de prevenção a invasões completos e 
pró-ativos para interromper uma ampla gama de ameaças, 

incluindo worms, ataques na camada do aplicativo, ataques 

ao sistema operacional, rootkits, spyware, compartilhamento 

de arquivos peer-to-peer e sistemas de mensagens 

instantâneas 

diário 

•  Aumenta a produtividade do empregado - Previne a perda 
de produtividade do empregado impedindo spam, spyware 

e navegação inapropriada na Web 

•  Reduz custos de limpeza - Libera os recursos de suporte em 
TI e reduz o processo caro de limpar spyware, vírus e outros 

males impedindo que as infecções ocorram 

•  Habilita o acesso remoto seguro - Permite que empregados 
e parceiros acessem remotamente a rede sem a introdução 

de ameaças que enfraquecem os negócios, usando as 

capacidades VPN exclusivas e protegidas contra ameaças 

da solução 

Cliente-alvo 

O Dispositivo de Segurança Adaptativo da Cisco Série 5500   

é ideal para: 

•  Pequenas empresas e empresas de pequeno a médio porte 

que desejam uma plataforma modular que ofereça a próxima 

geração de segurança e serviços VPN 

•  Clientes que desejam simplificar o gerenciamento, reduzir os 

custos operacionais e com treinamento 

Saiba mais sobre o Dispositivo de Segurança   

Adaptativo da Cisco Série 5500. Visite o site 

www.cisco.com/go/asa 
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