BOUNDLESS
CYBERSECURITY
Mobilização para o Novo Normal dos Negócios
Um novo normal dos negócios exige uma nova maneira de pensar.

LIBERTE-SE DO CONVENCIONAL
Orçamentos privados

Força de trabalho concentrada no escritório
Latência de detecção

Pontos cegos, fendas

Grande interação humana

Mude sua organização para o

MODELO DE CIBERSEGURANÇA
SEM LIMITES
FUNCIONÁRIOS
ESPALHADOS,
REMOTOS/MÓVEIS

SEMPRE
DISPONÍVEL

PREVENÇÃO EM
TEMPO REAL

ECONOMIA
ESCALÁVEL

AUTOMAÇÃO
E MACHINE
LEARNING

DETECTE AMEAÇAS AVANÇADAS
EM QUALQUER HORA E LUGAR
Implemente proteção perfeita para capturar o que os outros não conseguem.
Variantes nunca antes
vistas acima de
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As ameaças de zero-day e outras
ameaças emergentes conseguem
ultrapassar os firewalls e sandboxes
tradicionais em um ritmo alarmante
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Mudança nos tipos
de ameaças1

Aumento do número e da
frequência das ameaças1

OBTENHA CONTROLE E
VISIBILIDADE UNIFICADOS

Reconhecimento de ameaças em tempo real, sem silos e proteção de multicamada
garantem segurança para a sua força de trabalho a qualquer hora e em qualquer lugar.

Sua organização talvez não tenha ideia
do que esteja passando despercebido

Mais de 5,8 bilhões de endpoints em uso em 20202

As previsões são de mais de um trilhão de endpoints
programáveis nas próximas duas décadas3

BAIXO CUSTO TOTAL DE PROPRIEDADE
Proteger on-prem, nuvens públicas e privadas e ambientes híbridos –
tudo ao mesmo tempo pagando menos para adquirir, implantar,
configurar e gerenciar.
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Das organizações têm
uma equipe pequena
de segurança1
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39

%
das organizações têm orçamento de segurança insuficiente

Gastos globais com cibersegurança vão superar

$1.000.000.000.000
Até 2030

COMO A SONICWALL PÁRA AS AMEAÇAS
De origem global, inteligência em camadas sobre ameaças, aprendizagem de máquina e Real-Time Deep
Memory Inspection™ protegem sua organização e impulsionam a mudança para um modelo de
Cibersegurança sem Limites.

1.100.000
28.000.000
140.000
<24
Sensores em todo o mundo

Ataques bloqueados diariamente

Amostras de malware coletadas em um dia

Resposta à hora Tempo de resposta
para ameaças nunca antes vistas

CIBERSEGURANÇA SEM LIMITES PARA TODAS AS VERTICAIS
ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO

VAREJO

CONSULTORIA

GOVERNO

Sistema de Escola Pública dos EUA
34.000 alunos protegidos

Empresa de contabilidade Big 4
100% de força de trabalho remota global

ENSINO SUPERIOR
Universidade de Pesquisa de renome mundial
62.000 alunos e professores protegidos em
qualquer lugar

Empresa líder do setor
20.000 locais distribuídos protegidos

Contrato de Defesa Global
Mais de 1 milhão de tropas,
civis e pessoas protegidas

ENTRETENIMENTO
Empresa de jogos on-line
Redução de 75% no tempo de implantação

SonicWall.com/Boundless
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1 Estado de Gestão de Risco Empresarial 2020 pelo Grupo Infosecurity, em conjunto com
a ISACA e o Instituto CMMI
2 Gartner diz que 5,8 bilhões de terminais de IoT para empresas e automotivos estarão
em uso em 2020

Infográfico: Boundless-KJ-1893

3 O problema do ponto de conexão de explosão: Por que tudo deve se tornar uma API
4 Gartner Forecasts Worldwide Information Security Spending, que excede US$ 124 bilhões em 2019

