GRÊMIO IMPLEMENTA
MUDANÇAS EM TECNOLOGIA
DE SEGURANÇA PARA
SUPORTAR AUMENTO DE
TRÁFEGO EM REDE
Soluções SonicWall são usadas nos Centros de
Treinamento Luiz Carvalho, Hélio Dourado, Cristal, na
sede administrativa na Arena Grêmio e também na loja
GrêmioMania.

Necessidades do negócio

Visando aperfeiçoar segurança e tráfego em sua rede
interna e baixar custos com telecomunicação, o Grêmio
Foot-Ball Porto Alegrense vem adotando novas tecnologias
de segurança para garantir a continuidade do seu negócio.
Com a inauguração das novas instalações do Centro de
Formação e Treinamento Presidente Hélio Dourado,
o Clube investiu em seu sistema de segurança com
equipamentos Sonicwall e rede SD-WAN, automatizando
processos e estabelecendo controles internos e externos
mais confiáveis. Além do CFT, o Clube construiu um anel
de segurança entre suas sedes (CT Luiz Carvalho, CT do
Cristal, administração na Arena e loja GrêmioMania) onde
os firewalls automatizam inúmeros processos.

Solução
“As soluções da SonicWall resguardam
toda a infraestrutura de perímetro de rede,
oportunizando um acesso seguro a todo o
staff do clube.”
DIEGO BALDI, ADMINISTRADOR
DE REDES MULTIPLATAFORMA E
INFRAESTRUTURA DO CLUBE GRÊMIO

As soluções da SonicWall resguardam toda a infraestrutura
de perímetro de rede, oportunizando um acesso seguro a
todo o staff do clube. O CT Hélio Dourado, em especial,
ganhou o firewall mais robusto, que apoia as atividades dos
atletas da categoria de base que treinam no local. A rede e os
sistemas de segurança suportam alta carga de vídeo voltada ao
entretenimento, como videogames e streaming acessados por
smart TVs e smartphones, além de notebooks para o ensino
remoto. Essa infraestrutura garante a educação e o lazer dos
atletas alojados no local.

Benefícios

• Cada CT foi conectado com links VPN e redes SD-WAN
substituindo os serviços MPLS e reduzindo custos de
telecomunicações.
• Maior proteção e estabilidade da rede devido ao balanceamento
da carga de tráfego de dados e vídeo em cada localidade
• Identificação de acessos indevidos
• Rede administrativa é isolada de outras aplicações, aumentando
a segurança
• Túneis de VPNs seguros são a base da conexão entre os sites
e recebem, numa camada superior, a SD-WAN, rede de longa
distância definida por software
• Gerenciamento centralizado do ambiente
PERFIL DO CLIENTE
Organização: Clube Grêmio de Futebol de
Porto Alegre
Indústria: Esportes
País: Brasil
Usuários de rede: 300
Website: https://gremio.net/home

Soluções Utilizadas

Hardware: Firewalls de Próxima Geração SonicWall NSa 2650 e
TZ 300.
Software: SonicWall GMS (Global Management System).
Conheça outros estudos de caso em: www.sonicwall.com

