SEFAZ-MS ADOTA
SONICWALL E
GARANTE SEGURANÇA
E DISPONIBILIDADE DE
SISTEMAS CRÍTICOS
Solução melhora desempenho da rede e já identificou e
bloqueou inúmeras ameaças garantindo acesso ágil e seguro
à sistemas críticos para o Estado do Mato Grosso do Sul

Necessidades do negócio
A SEFAZ-MS buscava maior desempenho para aplicações críticas
para os contribuintes no Estado do Mato Grosso do Sul, e melhorar
acesso em sistemas internos em partes do Estado aonde não
seria possível ampliar a velocidade dos links de internet. Precisava
também agregar camadas de segurança em todos os níveis, desde
suas localidades de acesso remoto, mas também em seu datacenter
para garantir plena proteção a dados sensíveis.

“Não houve nenhum ataque dentro da
infraestrutura do Estado de Mato Grosso
do Sul. Nosso gateway antivírus registrou
mais de 5 mil bloqueios de ameaças, em um
período de 15 dias subsequente ao ataque”
CELSO TANAKA,
COORDENADOR DE SUPORTE, OPERAÇÃO E
INFRAESTRUTURA

Solução
A Superintendência de Gestão da Informação (SGI) que
coordena as atividades de TI para a SEFAZ-MS, implementou os
Firewalls de Próxima Geração SonicWall em associação com o
SonicWall WXA como solução integrada de segurança e otimização
de redes WAN que atenderam aos rígidos requisitos de segurança
e conectividade que passaram a garantir acesso seguro à aplicações,
serviços online e outros importantes recursos disponíveis através da
rede corporativa do Governo de Mato Grosso do Sul.

Benefícios
•
•
•
•

Camadas integradas de segurança
Aceleração WAN e otimização TCP
85% de redução nas taxas de transferência de arquivos
40% mais desempenho no acesso à sistemas internos

Soluções Utilizadas
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Hardware: SonicWall SuperMassive 9600, 9400 e 9200 | SonicWall
TZ 105 e TZ 205 | SonicWall WXA 2000 e WXA 4000
Serviços: CGSS (Comprehensive Gateway Security Suite)

Conheça outros estudos de caso em: www.sonicwall.com

