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Segurança avançada
 
 
 
 

SD-WAN inteligente
 
 
 

 

Gestão na cloud em escala
 
 
 
 

A maneira como trabalhamos está a evoluir. As empresas  adaptaram-se a novas 
tecnologias e aplicações na cloud que aumentam a eficiência dos colaboradores
e disponibilizam um caminho escalável para o crescimento contínuo dos negócios. 
As equipas de trabalho, agora compostas por colaboradores em sedes corporativas, 
filiais ou remotas, estão distribuídas em distâncias cada vez maiores. 
Embora as empresas tenham uma série de benefícios importantes nesta era 
revolucionária, gerir essas redes dispersas e os seus dispositivos conectados pode 
trazer novos desafios em termos de custo, complexidade e controlo.

O Framework de Segurança de Rede da Arista, composto pela premiada NG 
Firewall, o Arista SD-WAN Router e a plataforma de gestão centralizada Command  
Center, é uma abordagem abrangente para a gestão da segurança de rede. Oferece 
um conjunto de opções de segurança e conectividade geridas na cloud, que 
trabalham juntas para atender às necessidades de pequenas a médias empresas e 
organizações distribuídas. Com essa abordagem integrada, as equipas de IT têm a 
capacidade de garantir proteção, monitorização e controlo de dispositivos, 
aplicações e eventos, aplicando uma postura de segurança consistente em toda a 
superfície de ataque digital. A Arista coloca os departamentos de TI de volta ao 
controlo de redes dispersas, ambientes de cloud híbrida e dispositivos IoT e móveis.

Proteção, criptografia, controlo e visibilidade em qualquer lugar
NG Firewall, IPS, VPN e muito mais
Segurança integrada para pequenos aparelhos de rede e dispositivos IoT
Processamento completo de segurança no local ou na cloud

Conectividade segura e otimizada para WAN em todos os locais
Escalabilidade perfeita
Tecnologia Predictive Routing™ 
Gestão de um ou vários aparelhos a partir do Command Center

 Implementação zero touch
Configure e envie políticas
Alertas e relatórios avançados
Visibilidade de redes e pontos dispersos globalmente



NG FIREWALL

SEGURANÇA,  VISI BI LIDA DE E  CON TROL O
Segurança abrangente na entrada

Conectividade e desempenho superiores

Filtragem de última geração

Análise e percepções aprofundadas

O Arista NG Firewall simplifica a segurança de rede com uma plataforma de 
software unificada, modular e projetada para atender às necessidades dinâmicas da 
sua organização. O NG Firewall oferece uma interface responsiva e intuitiva, baseada 
em navegador, possibilitando uma visibilidade rápida do tráfego na rede, filtragem  

de conteúdo e proteção avançada contra ameaças e conectividade VPN.
O NG Firewall oferece uma plataforma de segurança de rede imbatível.

Interrompa malwares, tentativas de invasão, esquemas de phishing e outras ameaças de forma 
proativa, antes que atinjam os dispositivos dos utilizadores.

Supere os desafios de equipas remotas, filiais e Wi-Fi de visitantes. Mantenha os utilizadores e 
seus dados seguros, independentemente da localização ou do nível de acesso.
Equilibre prioridades, assegure a Qualidade de Serviço (QoS) e maximize o tempo de atividade.

Controlo de aplicações maliciosas, solicitações criptografadas da web, pontos de distribuição de 
malware, publicidades maliciosas autónomas e ondas de spam.

Consiga percepções valiosas com relatórios orientados por banco de dados, sem a necessidade 
de um aparelho adicional. Observe o estado da rede, garanta a conformidade com logs 
de eventos completos e receba notificações de ameaças, anomalias ou comportamento
incomuns dos utilizadores com regras de alerta. 



COMMAND CENTER

ORGANIZAÇÃ O DA  SE GURA NÇ A DE REDE

Provisionamento zero touch

Segurança de pontos de extremidade

O Command Center foi desenvolvido para simplificar a vida dos administradores que 
precisam de gerir várias redes de forma eficaz e eficiente. Como é um serviço na cloud, 
as atualizações do Command Center são contínuas e automáticas, fornecendo acesso 

imediato às melhorias mais recentes. Os alertas de estado em tempo real sobre firewall, 
pontos de extremidade e routers ajudam na gestão da unidade e na manutenção de 

todos os seus relatórios.

Reduza a sobrecarga da gestão controlando remotamente uma série de tarefas com 
o Command Center. É fácil fazer alterações de política um-para-muitos entre os locais e, em 
seguida, manter os aparelhos sincronizados automaticamente. Consulte rapidamente o estado do 
aparelho, incluindo tempo de atividade, utilização da banda larga e resumos do tráfego de rede. 
Obtenha logs de auditoria com detalhes das alterações administrativas, essenciais para a conformidade 
regulatória. Faça a gestão de licenciamentos, atualizações de software, backups e muito mais.

Configure facilmente os aparelhos Untangle de forma remota. Os clientes ou parceiros com 
vários locais e o departamento de IT podem simplesmente configurar o aparelho para atender às 
necessidades de cada local, sem a obrigatoriedade de um acesso físico.

A integração do Command Center com o Malwarebytes oferece aos administradores uma maneira 
fácil de verificar o estado das firewalls remotas, assim como a gestão de dispositivos na rede. 
Explore informações detalhadas sobre hosts, receba alertas quando ameaças forem detectadas ou 
inicie mesmo uma limpeza de proteção nos pontos de extremidade.

Gestão simplificada



SD-WAN ROUTER

OTIMIZE SUA  RE DE
Agilize o desempenho da internet de banda larga ou de outras conexões e links 
WAN para otimizar a rede 

Com recursos avançados de roteamento, o Arista SD-WAN Router permite que as 
empresas criem uma rede segura e abrangente, definida por software, a baixo custo.

O software do Arista SD-WAN Router proporciona conectividade entre os 
escritórios em todas as instalações, otimiza a internet na infraestrutura existente e 

prioriza aplicações essenciais para os negócios, de forma a maximizar a produtividade 
dos colaboradores.

O Arista SD-WAN Router usa a tecnologia Predictive Routing para garantir que o tráfego seja enviado 
pela rede local e pela internet da forma mais eficiente. Quando o desempenho for mais importante, 
como no caso de aplicações essenciais para os negócios, mas com alto consumo de banda larga, o 
tráfego de rede será acelerado.

O Arista SD-WAN Router simplifica e reduz os custos dos sistemas de rede das filiais. 
Com várias portas WAN e conectividade LTE opcional, o Arista SD-WAN Router gere o tráfego de 
rede em tempo real por vários caminhos da internet. A monitorização de links e o failover 
automático eliminam o tempo de inatividade da rede.

O Arista SD-WAN Router pode conectar-se ao Command Center, facilitando a configuração 
e a gestão de um ou milhares de dispositivos.

Simplifique a implementação e o controlo com provisionamento zero touch e 
gestão centralizada baseada na cloud
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