Soluções para Governo: Visão Geral
SEGURANÇA ROBUSTA, POTIMO CUSTO BENEFÍCO
A SonicWall oferece segurança certificada para governos
para confiabilidade operacional e sucesso das ações.
DESAFIOS DOS GOVERNOS
• Permitir acesso remoto seguro a recursos de missão
crítica
• Ficar à frente das ameaças globais ocultas, avançadas
e em tempo real
• Visualizar e gerenciar centralmente todo o
ecossistema de segurança
• Obter menor custo administrativo e complexidade
• Cumprir os mandatos regulatórios
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SOLUÇÕES SONICWALL PARA GOVERNOS
• A SonicWall atende aos requisitos de certificação e
transparência governamentais, por exemplo, NIST, FIPS
140-2, CSfC, Common Criteria, DoDIN APL, USGv6 e NSA
CNSA Suite B
• A SonicWall oferece detecção e prevenção automatizada de
violações em tempo real, detecção de ameaças criptografadas
DPI-SSL, Real-Time Deep Memory Inspection (RTDMI),
Reassembly-Free Deep Packet Inspection (RFDPI), sandbox
multimotor baseado na nuvem Capture ATP ou Capture Security
appliance (CSa) para detecção avançada de ameaças no local e
Cloud App Security para O365 e G Suite.
• Secure Mobile Access (SMA) aplica segurança de acesso
remoto zero-trust para recursos de missão crítica.
• As soluções SonicWall são fáceis de aprender e implantar,
gerenciadas centralmente, atualizadas dinamicamente, com
base em padrões abertos e apoiadas por suporte, treinamento
e serviços profissionais.
USO NA PRÁTICA
Uma agência pode implantar um firewall NSsp de classe
empresarial em um datacenter, além de um NSa intermediário
e firewalls TZ de nível básico em escritórios de campo,
conectado via VPN site a site e a usuários remotos via SMA. SDWAN substitui MPLS caro por Ethernet, DSL ou 3G / 4G
econômica. Pontos de acesso sem fio, telefones IP, câmeras e
outros dispositivos são habilitados por Power-over-Ethernet
(PoE). O Capture Security Center fornece gerenciamento em
um único painel de controle.
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BENEFÍCIOS DA SONICWALL PARA GOVERNOS
• Plataforma de segurança de rede unificada, wireless,
switching, email, mobile, IoT e endpoint
• Implantação centralizada, gerenciamento, relatórios, análise e
remediação rápida em um console unificado
• Acesso seguro e consistente e disponibilidade em qualquer
lugar
• Menor overhead e TCO, e maior ROI
SONICWALL E GOVERNOS
SonicWall oferece às agências federais uma plataforma econômica,
automatizada e em tempo real para defesa, gerenciamento e
conectividade.

“O que aprendemos com as inúmeras
violações nos setores público e privado é
que a base da Internet é uma cadeia de
suprimentos digital que deve ser defendida
de ponta a ponta”.
– BILL CONNER,
PRESIDENTE E CEO
DA SONICWALL

Saiba Mais www.sonicwall.com/federal
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