Soluções de Varejo: Visão Geral
PROTEJA SEU NEGÓCIO – PROTEJA SUA MARCA
Manter a integridade de sua marca intacta é essencial e não
deve representar um problema. Porém, com o aumento das
violações de dados, sua marca está na linha de frente de uma
guerra cibernética.
DESAFIOS DO VAREJO
• Cumprir com PCI e outras regulações de segurança
e privacidade
• Bloquear o número crescente de ransomware, ataques de
DDoS, ameaças introduzidas por e-mail, explorações de
memória e malware criptografado
• Garantir a troca de dados segura com várias filiais
• Proteger novos endpoints de PDV em tablet
• Proteger redes sem fio e wireless
• Implantar e gerenciar facilmente a segurança em várias
filiais distribuídas e várias interfaces de usuário
• Garantir segurança máxima com orçamento limitado
• Proteger as comunicações de e-mail corporativo
SOLUÇÕES DE VAREJO DA SONICWALL
Intercâmbio de dados seguro entre vários locais:
• Firewall da Série TZ para segurança de nível empresarial
sem o investimento empresarial
• Tecnologia sem fio compatível com PCI usando o
SonicWave WiFi
• Segurança de endpoints usando o SonicWall
Capture Client
Proteção escalável para transações de alto volume:
• Eficiência de WAN e failover com a Tecnologia
SonicWall SD-WAN
• Firewalls Headend e Concentradores VPN para redes
de qualquer tamanho
• Real Time Deep Memory Inspection (RTDMI) para
proteção contra ameaças de farejamento de memória
• Implantação e gerenciamento Zero-Touch
• Gerenciamento, relatório e análise centralizados
Segurança de E-mail:
• Segurança de E-mail hospedada e local para proteger
sua marca contra ataques de phishing
CENÁRIO DE CASO DE USO
Um layout de rede de TI comum de uma organização de
varejo, por exemplo, um supermercado ou um varejista,
inclui um firewall de nível empresarial localizado na matriz
e firewalls básicos menores em cada filial. A segurança das
comunicações entre os locais é estabelecida por meio do
uso de uma VPN de site para site. Conecte dispositivos PoE,
incluindo pontos de acesso wireless, telefones IP, câmeras e
muito mais. A SonicWall possibilita que as organizações de
varejo gerenciem a segurança, o funcionamento em rede e as
políticas wireless de todos os locais em um único painel de
controle por meio do Capture Security Center.
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Consulte nosso website para obter informações adicionais.
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Capture Security Center
Firewall NSa
Internet

Firewall TZ

VLANs na interface X5
VLAN 100: Terminais de POE
VLAN 200: Câmera de POE

Sede da
Empresa

VLAN 300: Ponto de acesso

Alternador de POE
X5 Link dedicado de VLAN
X3 Link de dados
X2 Link MGT

SonicWave
Impressoras
Terminais de PDV

Câmeras POE
Dispositivos POE

Zona wireless
de convidado

SSID: Corp_Guest_ac

Zona wireless
segura

SSID: Corp_ac

BENEFÍCIOS DA SONICWALL PARA O VAREJO
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Eficácia de segurança líder do setor
Escalável entre redes distribuídas
Facilidade de implantação e gerenciamento
Alta disponibilidade e taxa de transferência para
altos volumes de transação
Economia com TCO baixo: metade do custo
da concorrência
Ajuda a cumprir o PCI
Tecnologia wireless segura de alto desempenho
Acesso seguro de todos os dispositivos móveis
Segurança como Serviço e Serviços de
Parceiros Autorizados

SONICWALL E VAREJO
A SonicWall luta contra a indústria do cibercrime há mais de
27 anos, protegendo varejistas de pequeno e médio porte e
corporações, para que você possa fazer mais negócios com
menos medo.
Saiba mais em www.sonicwall.com/pt-br/solutions/industry/
retail-hospitality.

“Nós precisávamos do hardware mais
confiável, de serviços avançados e de
interfaces fáceis de usar. Encontramos
tudo isso na SonicWall. Ela tem o melhor
custo-benefício em comparação com
a concorrente mais próxima.”
- JON DECARMO
GERENTE DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
SCHEWELS
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