SONICWALL GARANTE
SEGURANÇA PARA MAIS
DE 150 MIL ALUNOS
Solução SonicWall garante integração de recursos de segurança e
sobre tudo alto desempenho de rede para alunos da UNINOVE.

Necessidades do negócio
A Universidade Nove de Julho, mais conhecida como UNINOVE, é uma das
maiores instituições privadas de ensino superior e pesquisa do Brasil com
mais de 60 anos. Possui cinco unidades e um Centro de Pós-Graduação,
aonde disponibiliza mais de 90 cursos graduação e cerca de 100 cursos de
especialização, além de programas de MBA, Mestrado e Doutorado.
Como parte de sua estratégia a UNINOVE vem implementando ano após
ano novos serviços de educação para seus milhares de alunos através de
internet em todas as unidades e para que isso fosse possível, o acesso teria
que ser rápido, abrangente e sobre tudo seguro.

Solução
“A UNINOVE está na vanguarda de tecnologia
e disponibilidade de serviços ao usuário. Para
isso, segurança, integridade e confiabilidade das
nossas soluções e parceiros é imprescindível.
Escolhemos a SonicWall, pois acreditamos que os
mais altos padrões de qualidade e inovação estão
sendo alcançados e nos permitem integrar de
maneira plena o aluno, o professor e tecnologias
para a melhor experiência educacional.”
Rodrigo Buriola,
Infraestrutura de TI, UNINOVE

Para viabilizar este nível de interação com os níveis de segurança e
desempenho adequados para os seus alunos, a UNINOVE implantou os
Firewalls de Próxima Geração SonicWall SuperMassive e NSA.
Da demanda inicial, passando pelas provas de conceito, até a total
implementação, o projeto tomou apenas 3 meses. Em um ambiente tão
complexo – aonde em períodos do dia vem a suportar mais de 70 mil
alunos, ou seja, em sessões concorrentes e através de links de até 10 GB,
foi fundamental agilidade na implementação, que previa a integração
de recursos como políticas acesso, filtro de conteúdo web, antivírus de
gateway, sistema de contra intrusões, entre outros.
A partir deste momento todos os sistemas passaram a ser acessados de
forma simulatânea por alunos, professores e funcionários que contam agora
com autenticação integrada (SSO), e isto é claro, demandou integração com
tecnologias de terceiros, aonde os altos níveis de segurança, não deveriam
se contrapor ao desempenho exigido para a solução final.

Benefícios
•
•
•
•

Recursos integrados de segurança e regras de acesso;
Altíssimo desempenho
Alta disponibilidade em toda a infraestrutura de segurança
Visibilidade integral sobre tráfego de internet

PERFIL DO CLIENTE

Soluções Utilizadas

Setor: Educação
País: Brasil
Número de Alunos: 150 mil
Website: http://www.uninove.br/

SonicWall SuperMassive 9600 e SonicWall NSA 4600
CGSS (Comprehensive Gateway Security Suite)
Conheça outros estudos de caso em: www.sonicwall.com

