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Unity 
EdgeConnect

Cloud-based Security

MANUAL DE VENDAS

SD-WAN e Segurança

O que é?

Perguntas qualificadoras

1. Como você está gerenciando a segurança de
aplicações SaaS/IaaS?

2. Como você gerencia a segurança ao conectar
online um novo escritório remoto?

3. Como você está gerenciando a aplicação
e alteração de políticas?

4. Atualmente, você é um cliente Zscaler ou
Check Point?

5. Como você mantém a conformidade com os
requisitos regulatórios (PCI, HIPAA, SOX, etc.)?

 ·

·

 

 

Em um modelo de segurança orientado por aplica-
ções, a plataforma de borda SD-WAN Silver Peak 
Unity EdgeConnect pode simplificar muito a arquite-
tura WAN e o processo de aplicar políticas às 
aplicações. As políticas de aplicações são definidas 
centralmente nos modelos de classes voltadas ao 
negócio do EdgeConnect usando o Unity Orchestra-
tor e, em seguida, aplicadas a todos os sites de 
maneira automatizada. As políticas podem ser uma
combinação de regras ACL com um firewall 

dinâmico baseado em zonas, unificado dentro da 
plataforma EdgeConnect, e incluem a opção de 
automatizar o encadeamento de serviços com 
dispositivos de segurança de terceiros para inspe-
ção de tráfego adicional. O EdgeConnect torna mais 
fácil automatizar o encadeamento de serviços para 
serviços avançados de segurança fornecidos pela 
nuvem, quer os dispositivos de segurança estejam 
localizados na filial, na matriz ou na nuvem.

Diferenciais Silver Peak

O EdgeConnect direciona automaticamente o tráfego ao seu destino, aplicação por aplicação, de 
acordo com as políticas configuradas para atender aos requisitos de segurança da empresa.

Simples: A abordagem drag-and-drop, 
de arrastar e soltar, reduz drasticamen-
te o tempo de TI necessário para 
configurar e gerenciar políticas de 
segurança
Inteligente: O modelo de política de 
segurança orientado por aplicação 
reduz erros e custos, e aumenta a 
eficiência.

Fácil de gerenciar: O painel único para 
orquestrar e manter políticas resulta na 
implementação acelerada de aplicações



CIOs, VPs e gerentes de TI respon-
sáveis pela implementação, opera-
ção e gerenciamento geral de 
tecnologia na organização. Eles irão 
apreciar a Silver Peak por otimizar 
a administração e melhorar o 
desempenho de aplicações corpo-
rativas.

Com foco na segurança e consci-
ência dos riscos, os CISOs são 
responsáveis por conduzir a 
segurança e a conformidade em 
suas organizações. Eles interagem 
frequentemente com CIOs, VPs de 
TI e chefes de operações de TI 
para defender soluções de 
gerenciamento de risco.

Responsável por criar, modificar e 
desabilitar o acesso a aplicações 
corporativas e solicitações de 
redefinição de senha. Eles ficam 
frequentemente sobrecarregados 
com essas tarefas manuais e 
volumosas. O administrador 
apreciará o fato de que a Silver 
Peak centraliza a administração 
do usuário em um único orques-
trador centralizado.

NG-FW

Cloud-based Security

Stateful FW
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 Por que o cliente vai me escolher?

 ·  
-

 ·

 ·

 ·
 

 ·

CIO/CISO/VP/Diretor/Chefe de TI CISO - Diretor de Segurança

 
 

Administrador de sistema/
Gerente de aplicações
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A segurança é uma preocupação prioritária para 
todos, especialmente à medida em que nossa intera-
ção com a nuvem continua a evoluir e as aplicações 
continuam a migrar do data center para a nuvem.

A segmentação de aplicações de ponta a ponta, 
abrangendo LAN-WAN-Data Center e LAN-WAN-Cloud, 
permite que as empresas reduzam o ataque de 
superfície e cumpram os requisitos de conformidade.

A Silver Peak tem o mais amplo ecossistema de parcei-

ros de segurança líderes, incluindo Zscaler, Check 
Point, McAfee e Netskope.

A Silver Peak tem integrações automatizadas com 
fornecedores de serviços de segurança em nuvem 
líderes, como Zscaler e Check Point.

Proteção contra negação de serviço (DDOS) na borda 
WAN barra a entrada dos malfeitores que batem na 
porta do seu cliente, enquanto mantém o acesso do 
usuário às aplicações.

 Perfis alvo de clientes

Principais benefícios

Fortalecimento da WAN: Cada classe de WAN é protegida e fortalecida de ponta a ponta por meio de 
túneis com criptografia AES de 256 bits. Nenhum tráfego externo não autorizado consegue entrar na 
filial. Com EdgeConnect, o fortalecimento (hardening) da WAN protege as filiais sem a proliferação de 
dispositivos e os custos operacionais de implementar e gerenciar firewalls de perímetro dedicados.

Classes virtuais de WAN: A plataforma de borda SD-WAN EdgeConnect é construída sobre um modelo 
de classes virtuais de WAN definidas por aplicação, com base nos objetivos do negócio. Múltiplas sobre-
posições virtuais extraem os serviços de transporte físico subjacentes e cada classe dá suporte a diferen-
tes características de QoS, transporte e failover. Classes de WAN virtuais também estendem a micro 
segmentação de tráfego específico de aplicações por toda a WAN, para ajudar a manter a conformidade 
com diretrizes de segurança. Os clientes se beneficiam da SD-WAN líder do setor, combinada a um 
ecossistema de parceiros líderes em tecnologia de segurança.

Firewall unificado com inspeção dinâmica baseada em zonas: Uma extensão do fortalecimento da 
WAN, o firewall unificado com inspeção dinâmica de estados baseada em zonas permite o tráfego de 
saída, mas só permite tráfego de entrada em resposta a sessões iniciadas pelo usuário, fornecendo uma 
segurança de filial robusta. Isso elimina a necessidade de um firewall separado nas filiais onde nenhuma 
aplicação está hospedada, ajudando a otimizar a arquitetura WAN.

Cadeia de serviço drag-and-drop fácil: É tão simples quanto clicar em 'enviar para Zscaler' no
Unity Orchestrator.



Work-from-Home Apps

Untrusted Apps
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 Histórias de sucesso de clientes

 

 
 

Principais declarações sobre a Silver Peak

· O Gartner nomeou a Silver Peak como líder pelo
segundo ano consecutivo no Quadrante Mágico para
Infraestrutura de Borda WAN de 2019.

· Implementada por mais de 1.500 clientes em
todo o mundo

A Silver Peak tem a única plataforma de borda
SD-WAN unificada

 ·

Prêmios/Reconhecimentos da Silver Peak

 Respostas a objeções

“Não vejo como EdgeConnect é melhor do
 que meu firewall/UTM atual”

Resposta:

“A banda larga não é confiável e não é segura”

 Resposta: 

“Uma SD-WAN não me protege de um ataque DDoS”

“Preciso ter certeza de que estamos em 
conformidade com as normas regulatórias 
mais importantes”
Resposta:

CALL TO ACTION: Saiba mais sobre segurança
e encadeamento de segurança
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“Com Zscaler e Silver Peak, nossos clientes mútuos têm a      
certeza de que seus funcionários podem acessar a internet e  
aplicações baseadas em nuvem com segurança. Assim como 
o Silver Peak EdgeConnect pode ser implementado em filiais
em minutos, a segurança baseada em nuvem do Zscaler pode
ser implementada em escala em minutos.”

Punit Minocha, VP de Desenvolvimento de Negócios e 
Soluções Móveis Zscaler

 “Os recursos avançados de segmentação com base em zonas 
da EdgeConnect nos permitiu definir de forma centralizada 
as zonas seguras de LAN para LAN, para isolar o tráfego da 
rede corporativa do tráfego de Wi-Fi de convidados tanto na 
LAN quanto na WAN. Com a plataforma SD-WAN 
EdgeConnect, podemos ir além de uma arquitetura WAN 
convencional, centrada em roteador e firewall, em direção a 
uma borda WAN totalmente integrada e com gerenciamento 
centralizado.”

Robert Holloway, gerente de infraestrutura
Tennessee Oncology

Firewall/UTM não oferecem suporte aos principais 
recursos SD-WAN, incluindo a aceleração do desem-
penho de todas as aplicações em banda larga (tunnel 
bonding, condicionamento de rota). O otimizador 
WAN opcional pode acelerar ainda mais as aplicações 
em alinhamento com os SLAs.

Resposta:

No caso de uma conexão de banda larga sofrer um 
ataque DDoS por inundação de pacotes, o 
EdgeConnect utiliza de forma dinâmica as outras 
conexões disponíveis para manter as operações sem 
degradação do desempenho de aplicação ou 
impacto na capacidade de gerenciamento da SD-
WAN. Ao eliminar o tráfego ofensivo, o EdgeConnect 
não protege apenas a si mesmo,  mas também 
protege usuários e sistemas na rede local e nas 
demais conexões WAN operacionais.

A solução SD-WAN EdgeConnect é compatível com 
FIPS 140-2, ajudando as empresas a manter sua 
conformidade com os regulamentos do setor incluin-
do: HIPAA, PCI DSS 4 e SOX.

O Silver Peak Unity EdgeConnect melhora a qualidade 
e segurança de qualquer transporte, incluindo servi-
ços de internet banda larga. O EdgeConnect criptogra-
fa todo o tráfego entre filiais e data centers usando 
algoritmos de criptografia AES de 256 bits. O Edge-
Connect oferece suporte a políticas de segurança 
granulares para tráfego IaaS e SaaS com a opção de 
configurar saídas pela internet local para aplicações 
confiáveis em whitelist e encadeamento de serviços 
para os principais dispositivos de segurança (por ex., 
firewalls de última geração) e serviços de segurança 
fornecidos em nuvem para todas as outras aplicações 
hospedadas em nuvem.

https://www.silver-peak.com/sd-wan/sd-wan-security
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Recursos

VÍDEOS

Zscaler e Silver Peak: Em parceria para realizar
SD-WAN Mais Segura

Automatização de segurança para a empresa
que prioriza a nuvem

Aplicações seguras e usuários de filiais com
Unity EdgeConnect

DATASHEETS

Plataforma de Borda SD-WAN Unity EdgeConnect 

Solução Unity Orchestrator

Solução Unity Boost  

RESUMO DA SOLUÇÃO

Aumentando desempenho de aplicação em
nuvem com breakout de internet seguro

Segurança simplificada e consistente para
aplicações - onde quer que estejam

WHITE PAPERS

Arquitetando uma SD-WAN Segura Orientada
para Negócios

HISTÓRIAS DE SUCESSO

Estudos de caso de clientes

EBOOKS

Seis maneiras de melhorar a segurança da sua
rede com SD-WAN

FAQ’S

FAQ Silver Peak

SP-PARTNER-PLAYBOOK-SD-WAN-AND-SECURITY-04XX20
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https://www.youtube.com/watch?v=sCqPaz8LhiY&feature=youtu.be&ab_channel=SilverPeak
https://www.youtube.com/watch?v=gPBrGPRWq-Q&feature=youtu.be&ab_channel=ZscalerInc.
https://www.youtube.com/watch?v=B0nsCA8gYAk&feature=youtu.be&ab_channel=SilverPeak
https://www.silver-peak.com/resource-center/unity-edge-connect-data-sheet-solution
https://www.silver-peak.com/resource-center/unity-orchestrator
https://www.silver-peak.com/resource-center/unity-boost-data-sheet
https://www.silver-peak.com/resource-center/simplified-consistent-security-applications-no-matter-where-they-reside
https://www.silver-peak.com/resource-center/increasing-cloud-application-performance-secure-internet-breakout
https://www.silver-peak.com/resource-center/access?item=3700&Asset_Downloaded__c=Architecting%20a%20Secure%20Business-Driven%20SD-WAN
https://www.silver-peak.com/resource-center/customer-success-stories
https://www.silver-peak.com/sites/default/files/infoctr/sd-wan-security-ebook_0.pdf
https://www.silver-peak.com/company/faq



