SOLUÇÕES QUE VALORIZAM E IMPULSIONAM SUA EMPRESA

CASE DE SUCESSO

Município de Pinhais aprimora sua
proteção com soluções de
antivírus e segurança de borda.
O CLIENTE
O Município de Pinhais conﬁgura-se como a 14ª
maior cidade paranaense em população, com mais

SOLUÇÕES

de 120 mil habitantes, possuindo a 12ª maior

Implementação de Endpoints

arrecadação do Paraná. Dona de um vasto pólo

Implementação Console de Gerenciamento

industrial, com aproximadamente 11 mil empre-

Deﬁnição de Políticas

sas, se destaca principalmente na indústria de

Repasse de Conhecimentos

metal mecânica, plásticos e prestação de serviços.

Implementação do WatchGuard Antispam

A NECESSIDADE
Diante da necessidade de elevar o nível de segurança dos endpoints e reduzir os

UTILIZANDO

custos com armazenamento de mensagens irrelevantes à dinâmica de trabalho,

Kaspersky Endpoint Security Advanced

o município de Pinhais precisava de soluções que fossem capazes de realizar o

Kaspersky Security Center

controle e higienização de e-mails indesejados, na qual gerasse diminuição no

Kaspersky Endpoint Protection

desperdício de tempo dos usuários e espaço em sua estrutura de storages. A ﬁm

WatchGuard M-400

de proteger as informações, garantir sua conﬁdencialidade, integridade,
disponibilidade, e evitar possíveis mensagens de e-mail mal-intencionadas, o
órgão contou com a expertise da Solo Network para planejar e implementar
soluções de antivírus e segurança de borda em toda a área administrativa.

A SOLUÇÃO
No início do projeto foi realizado o mapeamento das necessidades completas do cliente, visando uma melhor utilização dos
recursos existentes na estrutura tecnológica a ﬁm de atender as expectativas de negócio do órgão. Após levantamento
das informações, foi implementada a solução de proteção em tempo real contra spam WatchGuard, analisando os ﬂuxos de
mensagem, separando mensagens indesejadas para uma área de quarentena, criada especiﬁcamente para garantir que
falsos-positivos possam ser recuperadas sem esforços. A solução também conta com a gestão de Black-lists e White-lists
facilmente conﬁgurada pela equipe de TI de acordo com as necessidades. Para aumentar o nível de proteção nos mais de
2.400 endpoints e uniﬁcar a gestão, foi implementada uma console de gerenciamento que resultou na melhor administração
dos recursos e ameaças internas. O projeto contou com a experiência dos especialistas em segurança corporativa para a
criação de políticas de aprimoramento da segurança, a partir do estabelecimento de políticas de varredura, atualização e
desinfecção na qual orientou a equipe interna do cliente para as boas práticas de proteção de dados. Ao ﬁnal do projeto, a
equipe da Solo Network ofereceu repasse de conhecimentos à equipe do Município de Pinhais no intuito de desfrutar em
plenitude os recursos das soluções de segurança Kaspersky.
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A Solo Network é uma das maiores revendas de valor agregado do Brasil, possuindo grande
experiência em consultoria, fornecimento, implementação e gerenciamento de produtos de
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