SOLUÇÕES QUE VALORIZAM E IMPULSIONAM SUA EMPRESA

CASE DE SUCESSO

Grupo Uninter aumenta sua
proteção com soluções de
segurança Kaspersky.
O CLIENTE
Há mais de 20 anos, o Grupo Uninter leva

SOLUÇÕES

soluções inovadoras em educação para todos os

Implementação de Endpoints

cantos do país. O Grupo está sediado em Curiti-

Implementação Console de Gerenciamento

ba/PR, com quatro campi, além de mais de 470

Deﬁnição de Políticas

polos de apoio presencial em todo o país, ofere-

Repasse de Conhecimentos

cendo produtos e serviços com foco no segmento educacional.

UTILIZANDO

A NECESSIDADE

Kaspersky Endpoint Security Select

Diante da necessidade de aumentar o nível de segurança em todo o setor admi-

Kaspersky Security Center

nistrativo e laboratórios de informática de seus campus e unidades, o Grupo

Kaspersky Endpoint Protection

Uninter precisava proteger as informações de forma que garantisse a conﬁdencialidade, integridade e disponibilidade dos dados dentro de sua estrutura
tecnológica. Com muitas ameaças que concerniam as estruturas das universidades, seus alunos e colaboradores, a empresa contou com a expertise da Solo
Network para planejar e aplicar soluções de segurança corporativa Kaspersky.

DEPOIMENTO DO CLIENTE
Com essa parceria
com a Solo Network,
optamos pela solução
Kaspersky para termos maior

A SOLUÇÃO
No período inicial do projeto, foi realizado o mapeamento das necessidades
completas do cliente, visando a melhor utilização dos recursos existentes na
estrutura tecnológica a ﬁm de atender as expectativas de negócio da empresa.
Ao identiﬁcar a oportunidade de uniﬁcar a gestão da segurança nas diversas
unidades, foi conﬁgurada uma console de gerenciamento que resultou na melhor
administração dos recursos e ameaças internas. Para suas unidades, uma
console de gerenciamento secundário foi a solução para a redução do consumo
de banda. O projeto contou com a experiência dos especialistas em segurança
corporativa para a criação de políticas de aprimoramento da segurança, a partir

conﬁança no armazenamento
de dados, na troca de e-mails e
de arquivos. Assim podemos
atender nossos clientes internos
e externos com mais agilidade e
melhor performance, deixando
por conta da solução Kaspersky
a preocupação com a
integridade e segurança”

do estabelecimento de políticas de varredura, atualização e desinfecção na qual

Mauricio Bianchi

orientou a equipe interna do cliente para as boas práticas de proteção de dados.

Gerente de Tecnologia da Informação

A solução complementarmente assegurou proteção às mensagens de e-mails e

do Grupo Uninter

ataques em rede em todos os endpoints. Ao ﬁnal do projeto, a equipe da Solo
Network ofereceu repasse de conhecimentos à equipe do Grupo Uninter no
intuito de desfrutar em plenitude os recursos das soluções de segurança
Kaspersky.
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