Soluções para Escolas: Visão Geral
NOVIDADES EM TECNOLOGIA PARA O APRENDIZADO
Garanta a prevenção de violações em tempo real e o acesso seguro aos recursos de
qualquer lugar.
DESAFIOS DAS ESCOLAS
• As aulas agora devem ser realizadas remotamente com segurança,
em casa ou por WiFi
• Ameaças como ransomware têm como alvo cada vez mais
escolas
• Conformidade em torno da segurança e proteção na web
• Orçamentos apertados e recursos esticados
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SOLUÇÕES SONICWALL PARA ESCOLAS

Applications Used
by Schools

• Habilite o estudo remotos ou em casa de forma segura com o
SonicWall Secure Mobile Access e Capture Client e SonicWave
access points.
• Impeça ameaças avançadas como ransomware usando Advanced
Gateway Security Suite com Capture Advanced Threat
Protection (ATP) com Real Time Deep Memory Inspection
(RTDMI), ou Capture Security appliance (CSa) para detecção de
ameças no local
• Enforce granular web use policies on network or roaming
devices with Content Filtering Service.
• Cloud App Security fornece segurança e conformidade
para aplicações SaaS como G Suite.
•

OneDrive

SD-WAN
· Anti-malware
· IPS
· Content filtering
· Capture ATP
· VPN

NSa
Firewall

SonicWall Switch

Cloud
Application
Security

SonicWave Wireless
Access Points

Student Zone
School
WiFi
Faculty/Staﬀ Zone

IoT Devices – Cameras,
IP Phones, etc.

Ferencie todos os firewalls com o Network Security
Manager (NSM)
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CENÁRIO DE USO DE CASO
A TI pode implantar um firewall SonicWall NSa ou TZ em uma escola gerenciada com NSM, conectada via VPN e via SMA para
usuários remotos ou em casa. O Content Filtering Service bloqueia o acesso do aluno a sites perigosos no campus ou em casa,
enquanto o Capture Client estende a segurança a dispositivos remotos ou na casa do corpo docente. Use um firewall TZ ou NSa
e um switch SonicWall para se conectar a pontos de acesso wireless, telefones IP, câmeras e muito mais. Os access points
SonicWave podem ser desvinculados do firewall e gerenciados via nuvem com WiFi Cloud Manager. O Cloud App Security
protege as plataformas de produtividade SaaS. Capture Security Center adiciona governança em um painel único de controle
para toda a sua plataforma de segurança.
BENEFÍCIOS DA SONICWALL PARA ESCOLAS
• Permite realizar trabalhos em casa e remotos em qualquer
dispositivo de endpoint
• Baixo TCO
• Oferece suporte à conformidade com os regulamentos
locais de segurança e proteção da web
• Alta eficácia de segurança, confiabilidade e capacidade de
gerenciamento e performance
• Segurança como serviço e serviços profissionais

“Sentimo-nos muito bem protegidos e
não experimentamos nenhuma
violação de segurança ou problemas de
filtragem de conteúdo. ”
– HARRY VAN DER BURGT
GERENTE DE TI
ESCOLA DE ST DOMINIC PARA MENINAS

Saiba mais em www.sonicwall.com/schools
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