CARVALIMA TRANSPORTES
PROTEGE SUA REDE COM
AJUDA DA SONICWALL
Empresa localizada em Cuiabá, Mato Grosso, conta com a inteligência
SonicWall para garantir a segurança da nova sede administrativa e
suas principais filiais

Necessidades do negócio

Empresa fundada há 30 anos em Mato Grosso, a Carvalima Transportes
atende clientes em 13 estados (além do Distrito Federal), em mais
de 3400 cidades brasileiras. Os veículos da Carvalima Transportes
rodam 4700 quilômetros por dia, transportando cargas de cerca de
4500 clientes ao dia. A empresa inaugurou recentemente sua nova
sede administrativa em Cuiabá, com 10 mil metros quadrados de área
construída. Esse é o local do novo data center da empresa. Empenhada
em construir um espaço totalmente digitalizado, a Carvalima Transportes
cabeou todo a sede – inclusive fora do data center – em fibra óptica
(100 Gb/s) e atualizou todo seu ambiente de TI e Telecom. A empresa
estava satisfeita com a geração anterior das soluções SonicWall que
utilizava, mas, em função do crescimento dos negócios, buscou uma
solução mais robusta, capaz de defender a nova sede e suas principais
filiais contra ameaças digitais.

Solução
“Ganhei visibilidade sobre tudo o que trafega na
nossa rede. A plataforma SonicWall faz a filtragem do
tráfego da rede, realiza a proteção contra ameaças
e intrusões e bloqueia arquivos e informações
infectados, além de identificar acessos indevidos,
oferecer recursos de anti-vírus e suportar as VPNs
entre a sede e as filiais. Foi possível priorizar o
tráfego da rede de acordo com a lógica dos negócios
– os protocolos de aplicações críticas passam à
frente de outros sistemas que possam sofrer um
pequeno atraso. Outro ganho é identificar arquivos
suspeitos e “abri-los” virtualmente, no SandBox, para
checar se o arquivo está livre de malware”.
MARCOS ANTONIO, GERENTE DE TI DA
CARVALIMA TRANSPORTES

Uma visita de Marcos Antonio, o gerente de TI, a uma gigante do agronegócio
que era usuária das soluções em alta disponibilidade (HA) da SonicWall,
também localizada no Mato Grosso, mostrou as vantagens de atualizar o
Firewall de Próxima Geração da Carvalima Transportes. No novo data center
da empresa foi implementado o SonicWall NSa 3650 em HA; nas três
principais filiais da Carvalima Transportes foram instalados os dispositivos
SonicWall TZ 300 e SonicWall SOHO. A empresa utiliza, também, o
SonicWall Capture SandBox e a plataforma SonicWall Global Management
System. Como resultado, a equipe de TI da Carvalima Transportes ganhou
visibilidade sobre tudo o que trafega na rede. A plataforma SonicWall faz a
filtragem do tráfego da rede, realiza a proteção contra ameaças e intrusões
e bloqueia arquivos e informações infectados, além de identificar acessos
indevidos, oferecer recursos de anti-vírus e suportar as VPNs entre a sede
e as filiais Um dos resultados conquistados foi a possibilidade de priorizar
o tráfego da rede de acordo com a lógica dos negócios – os protocolos de
aplicações críticas passam à frente de outros sistemas que possam sofrer
um pequeno atraso. Outro ganho é o uso do SonicWall Capture SandBox,
que identifica arquivos suspeitos e os “abre” virtualmente, para checar se o
arquivo está livre de malware. Isso é feito com uma boa performance, o que
torna essa operação transparente para o usuário.

Benefícios

• Solução de segurança em alta disponibilidade (HA)
• Filtragem de tráfego da rede
• Identificação de acessos indevidos
• Uso de SandBox para checar arquivos suspeitos
• Priorização de tráfego de arquivos na rede de acordo com a
lógica de negócios
• VPNs seguras suportam a conexão da nova sede com as principais filiais
• Gerenciamento centralizado de todo o ambiente

PERFIL DO CLIENTE
Organização: Carvalima Transporters
Indústria: Transportes
País: Brasil
Usuários de rede: 650
Website: www.carvalima.com.br

Soluções Utilizadas

Hardware: Firewalls de Próxima Geração SonicWall NSa 3650,
TZ 300 e SOHO
Software: SonicWall GMS (Global Management System)
SonicWall Capture SandBox
Conheça outros estudos de caso em: www.sonicwall.com

