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Garantir a Segurança e
Integridade de
Dados Essenciais
Ação Microware: A Microware assegurou um ambiente
seguro e organizado para acesso e visualização de
arquivos para o Arquivo Nacional.

DEMANDA:
Implementação de soluções
Cisco Firewall para fortalecer
a seguridade de informação
SOLUÇÃO:
A Microware asseguro a
proteção e organizo o
ambiente de acesso a
visualização dos arquivos
do Arquivo Nacional

O trabalho oferecido pela Microware teve uma diferença
de oportunidade, habilidades professional e dedicação
oferecida, na participação de consultoria, demostrada uma
abordagem e atenção que faz a diferença durante o
processo de trabalho em conjunto.

Rubens Son
Coordenador de Infraestrutura de rede do Arquivo
Nacional

Garantir a Preservação e Segurança das Informações
Diariamente as empresas estão suscetíveis a ataques e investidas contra os seus arquivos e bancos de dados. É cada vez
maior as inovações e as novas técnicas de invasão e furto de informações no mundo empresarial por parte de Hackers.
Sendo assim, é imprescindível que a preocupação com a segurança desses dados seja pauta constante das empresas.
Responsável há quase 200 anos pela preservação e manutenção dos arquivos jurídicos nacionais, o Arquivo Nacional
sabe bem da importância de uma infraestrutura organizada e funcional para a mitigação de riscos e segurança de suas
ações.
Com um acervo de milhares de casos, artigos e dados, o Arquivo Nacional disponibiliza o acesso através de sistemas
integrados e redes internas de comunicação. Garantir a integridade destas informações e, ao mesmo tempo, não
prejudicar a acessibilidade e tempo de navegação requeria uma solução que somasse diversas tecnologias de segurança
que trabalhassem em conjunto e de maneira confiável.

Um Ambiente Seguro Garante o Crescimento
A segurança das informações digitais do Arquivo Nacional era feita, inicialmente, por um software que gerenciava
acessos, permissões e visualizações. Com as inovações tecnológicas no campo de invasão e quebra de sigilos, o software
foi apresentando vulnerabilidades que colocavam os dados em risco. As atualizações do mesmo também representaram
um desafio para o Departamento de Infraestrutura de Rede do Arquivo Nacional, pois não aconteciam na mesma
proporção com que os riscos de invasão a rede cresciam.
Após um estudo preliminar, verificou-se que a solução Cisco Firewall era a mais adequada frente a demanda enfrentada
pelo Arquivo Nacional. Encontrada a resolução, a Microware auxiliou a empresa na implementação da mesma.
“Trabalhamos juntos há anos e a Microware sempre disponibilizou a melhor equipe, eficiente e qualificada para os
trabalhos”, segundo o Coordenador de Infraestrutura de Rede, Rubens Filho.

Assegurando a Segurança
Foi fornecido ao Arquivo Nacional dois Firewall Cisco modelo ASA5520-BUN-K9.
O Cisco ASA 5520 Adaptive Security Appliance oferece serviços de segurança com o Active de alta disponibilidade e
conectividade Gigabit Ethernet para redes pequenas e médias empresas em um sistema modular. Com quatro interfaces
Gigabit Ethernet e suporte para até 100 VLANs, as empresas podem facilmente implantar o Cisco ASA 5520 em várias zonas
dentro de sua rede. O Cisco ASA 5520 Adaptive Security Appliance oferece escabilidade para as empresas de acordo com o
crescimento de seus requisitos de segurança de rede, oferecendo proteção sólida ao investimento. Usando os recursos de
segurança opcionais dentro do contexto da Cisco ASA 5520 Adaptive Security Appliance, as empresas podem implantar até
20 firewalls virtuais dentro de um aparelho para permitir o controle compartimentalizada das políticas de segurança em
nível departamental.
Esta virtualização aumenta a segurança e reduz o gerenciamento global e os custos de suporte e consolidar múltiplos
dispositivos de segurança em um único appliance.
“A implantação da solução veio de encontro a necessidade. Os firewalls atenderam e estão atendendo prontamente as
solicitações requisitadas. A solução é estável, segura e eficiente na execução de suas obrigações. As funções estão
gradativamente entrando em funcionalidade e as aplicações ganharam maior estabilidade”, atestou Rubens Filho,
Coordenador de Infraestrutura de Rede do Arquivo Nacional.
“O trabalho oferecido pela Microware contou com o diferencial de pontualidade, precisão, qualificação profissional e a
dedicação fornecida. A participação da consultora demonstrou uma aproximação e atenção que fizeram diferença durante
o processo de trabalho conjunto”, afirmou Rubens Filho.
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SOBRE A
MICROWARE
A Microware tem a missão de oferecer
soluções em tecnologia de informação
para negócios e organizações de forma
criativa, objetiva, segura e adequada.
Somos especialistas em apoiar
empresas no desenvolvimento e
implantação de projetos na área de
T.I.C.
Buscamos ser o melhor arquiteto de
tecnologia, aplicando-a de forma
inteligente e de acordo com as suas
necessidades. Desta forma ajudamos
você a focar nas suas prioridades, e
contribuímos com a expansão, com o
aumento da produtividade e com a
redução de custos e riscos da sua
empresa.
Atuamos nas áreas de Datacenter,
Conectividade, Workplace, Imagem e
Impressão e Serviços Profissionais.
Temos uma das mais bem treinadas
equipes do Brasil, capacitada a
identificar necessidades e alinhar
investimentos com os objetivos do
negócio. Nosso trabalho conta com
fortes parcerias desenvolvidas com os
maiores fornecedores de soluções de
T.I.C.

E você?
A segurança das informações da sua empresa estão garantidas contra as
ameaças existentes?

A Microware está disponível para apoiá-lo em sua demanda de
Soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação
Contato:
RJ: Rua Noronha Torrezão, 416 - Santa Rosa - Niterói - RJ 24.240-183
Tel 55 (21) 2199-2600 - rj@microware.com.br
SP: Rua James Watt, 142/ 4º and - Brooklin - São Paulo - SP 04.576-050
Tel 55 (11) 4872-2100 - sp@microware.com.br
DF: SCN Quadra 4 Bloco B, Nº 100/12º andar - Brasília - DF - 70714-900
Tel 55 (61) 3533-6737 - df@microware.com.br
www.microware.com.br / microware@microware.com.br

Fundada em 1984, a Microware
encontra-se presente no Rio de Janeiro
e em São Paulo com escritórios
comerciais, centros de serviços e
centros de distribuição próprios,
atendendo a todo o território nacional.
Fazemos parte de redes globais de
provedores de soluções de T.I.C., e
através delas ajudamos nossos clientes
em sua expansão internacional.
Operamos sob um sistema de
qualidade total certificado pela ISO
9001, sendo nossos processos
auditados regularmente, reforçando
assim a confiabilidade dos projetos e
serviços oferecidos.
Estamos comprometidos com a
construção de uma relação de longo
prazo, adicionando valor para sua
empresa e para o seu trabalho. Somos
especializados no atendimento a
clientes que exigem qualidade, rapidez
e tratamento diferenciado.
Obrigado pela confiança e preferência
na Microware.
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