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VISIBILIDADE DE BIG DATA PARA A SEGURANÇA DE REDE

Do conselho diretor às filiais de escritório, o passo e a complexidade de tomar decisões sobre segurança  
de rede aumentou. Como você pode garantir que suas decisões sejam melhor informadas de forma precisa 
e efetivamente? Você precisa de  Visibilidade.

PRONTO PARA NUVENS PÚBLICAS E PRIVADAS

O WatchGuard Dimension™ é uma solução de visibilidade de segurança de rede pronta para a nuvem e 
parte integrante do Unified Threat Management, a principal plataforma de firewall de última geração da 
WatchGuard. Ele oferece um conjunto de ferramentas de visibilidade e geração de relatórios de big data 
que identifica e detecta os principais problemas e tendências de segurança e fornece visões valiosas para 
definir políticas de segurança adequadas em toda a rede.  

A solução pode ser configurada e executada em poucos minutos e é fácil de usar e entender. Você pode 
perceber rapidamente qualquer atividade de rede relacionadas a malware e ameaças, uso de internet e 
consumo de largura de banda a qualquer momento, usando um navegador da web.  

COMECE COM A VISÃO GERAL

Obtenha uma visualização geral das atividades de rede que indica as principais tendências, os principais 
clientes e as visualizações correlacionadas dos principais usuários e aplicativos. Em seguida, com apenas um 
clique, você pode detalhar as informações até o nível da entrada de registro que revela os principais detalhes. 
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A ANÁLISE DE DADOS É ESSENCIAL

As empresas estão sobrecarregadas por 
quantidades imensas de dados, incluindo 

dados de segurança de rede, tornando 
praticamente impossível identificar 

problemas de segurança importantes 
e tomar as melhores decisões sobre 

políticas. O impacto na conformidade 
normativa pode ser devastador. 

O WatchGuard Dimension supera 
esses desafios transformando 

instantaneamente dados brutos de 
rede em informações de segurança 

mensuráveis, no estilo de visualização 
de big data que os usuários esperam. 

“Os dados, isoladamente, 
não têm nenhum valor. 

O valor está nas análises
efetuadas nesses dados 

e em como os dados 
são transformados 
em informações...” 

Mark van Rijmenam,
Estrategista de big data

Painel executivo
As enormes quantidades 
de dados impossibilitam 
uma análise eficaz. Organize 
suas ideias usando os 
pontos de dados claramente 
identificados no painel.

Mapa de política
Políticas são o cérebro do firewall. Use as visualizações de visão geral integradas do mapa de 
política para descobrir quais políticas são usadas, o impacto delas sobre os fluxos de tráfego e se 
elas são efetivas como o planejado. O mapa de política facilita achar políticas ativas e configuradas 
incorretamente e detalha conforme necessário.

SOLO NETWORK (11) 4062-6971 (21) 4062-6971 (31) 4062-6971 (41) 4062-6971 (48) 4062-6971 (51) 4062-6971 (61) 4062-6971



SO
LO

 N
ETW

O
RK

VENDAS EUA  1.800.734.9905     VENDAS INTERNACIONAIS  +1.206.613.0895 www.watchguard.com
Este documento não oferece nenhuma garantia explícita nem implícita. Todas as especificações estão sujeitas a alterações, e produtos, recursos ou funcionalidades futuros esperados serão fornecidos quando e se disponíveis. ©2014 WatchGuard Technologies, Inc. Todos os direitos  
reservados. WatchGuard, o logotipo da WatchGuard e LiveSecurity são marcas registradas da WatchGuard Technologies, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países. Todos os outros nomes comerciais pertencem a seus respectivos proprietários. Número da peça WGCE66813_090414

O PODER DA VISUALIZAÇÃO

O FireWatch filtra tráfego de forma a destacar 
instantaneamente as informações mais críticas 
sobre usuários e conexões ativas.

O FireWatch responde facilmente:
 Quem consome mais largura de banda?
 Existem padrões de tráfego pouco comuns?
 Qual é o website com maior número  

de visitas?
 Quais aplicativos são usados por 

funcionários específicos?
 Quais aplicativos consomem mais largura  

de banda?

ENCONTRAR PADRÕES,  

TOMAR DECISÕES MELHORES

Você pode escolher dentre mais de 70 relatórios 
abrangentes e agendá-los para entrega por 
e-mail aos principais interessados da sua 
empresa. As opções incluem visualizações 
resumidas e detalhadas e relatórios especiais 
para conformidade com HIPAA e PCI. O relatório  
executivo é um resumo de alto nível 
personalizado para a alta administração, 
diretores de TI, diretores de conformidade  
e proprietários de pequenas empresas.

INSTALAÇÃO ZERO

A configuração não é complicada. Basta 
implementar um dispositivo virtual com SO, 
banco de dados, utilitários e softwares de 
servidor WatchGuard.

Ver é crer. Acesse www.watchguard.com/dimension hoje para ver mais.

Flexibilidade máxima
Você pode organizar os dados 
em tabelas dinâmicas, detalhar 
e filtrar para obter exatamente 
as informações necessárias no 
momento em que precisar delas.

Comprovação 
visível
Tenha as informações 
necessárias, apresentadas 
no seu tipo de relatório 
favorito para identificar 
e resolver problemas 
rapidamente e definir 
políticas eficazes. 

Mapa de ameaças
Identifique rapidamente a origem 
das ameaças por localização. 
Bastam alguns cliques para saber 
exatamente qual IP deve ser 
bloqueado para proteger a sua rede. 
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