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Não importa o tamanho do seu negócio, toda empresa 
precisa de acesso seguro à Internet. A Fortinet tem a 
solução de acesso remoto seguro, para você!!

ACESSO REMOTO 
SEGURO DA FORTINET
SOLUÇÕES À MEDIDA DE 
SUAS NECESSIDADES

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS:
n Gerenciamento de painel único

n Orientado à Negócios

n Gerenciamento e controle de
aplicativos

n Instalação fácil

n Uma interface conhecida em toda a
indústria

n Compatível com SD WAN

n Habilitado para Fortinet Security
Fabric

n Sem licenças adicionais

n A solução de acesso mais segura
do setor.

n Nós sabemos sobre
cibersegurança!

O QUE ESTÁ ACONTECENDO?

n O número e os tipos de dispositivos sem fio conectados à rede e aplicativos móveis
continuam a crescer exponencialmente, apresentando novas vulnerabilidades e
aumentando a superfície de ataque.

n A maior parte do tráfego da rede agora está criptografada e os criminosos continuam a
lucrar inserindo malware em pacotes criptografados.

n Os usuários desejam Wi-Fi rápido e uma experiência com e sem fio contínua, e a TI
precisa de complexidade reduzida de gerenciamento de rede, aplicativo e dispositivo.

n Os funcionários em teletrabalho, têm acesso a dados confidenciais da empresa. A
proteção contra ameaças requer a capacidade de garantir que a conexão de um
funcionário remoto com a rede da empresa seja segura.

POR QUE O ACESSO SEGURO DA FORTINET?

A solução de acesso seguro da Fortinet oferece segurança abrangente em toda a 
infraestrutura LAN, fornecendo a plataforma de segurança mais flexível com aplicação de 
ponta a ponta.

OFERTAS DE ACESSO SEGURO DA FORTINET

Apenas a Fortinet tem três ofertas WLAN distintas:

n Uma solução sem fio integrada na qual a segurança e o controle de WLAN são
combinados em um único dispositivo de alto desempenho;

n Uma solução de infraestrutura wireless composta pelos melhores componentes wireless,
switching e segurança;

n e uma terceira solução de nuvem sem fio que integra inteligência de segurança em
pontos de acesso gerenciados em nuvem
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ENCONTRE A SOLUÇÃO CERTA PARA O SEU NEGÓCIO 

Não importa se é:

n Uma pequena empresa com necessidades significativas de conectividade
n talvez uma empresa de media que está expandindo seus negócios para diferentes filiais remotas.
n Ou talvez uma empresa maior que está aumentando o número de funcionários que trabalham em casa ...

Nós mantemos você seguro!

Escolha um dos 3 pacotes de acesso remoto Fortinet e proteja sua empresa dos milhões de ataques à rede que afetam a América Latina 
todos os anos. As soluções de acesso seguro da Fortinet oferecem segurança abrangente e preço acessível.

1. FortiWiFi-40F

2. FortiAP-231E

3. FortiSwitch - 108E-POE

1. FortiWiFi-40F

2. FortiAP-231E

1. FortiWiFi-40F

2. FortiSwitch -108E-POE

Secure Branch Bundle Secure Teleworker Bundle Cloud Acces Bundle

Client

FortiAP

FortiSwitch

FortiWIFI

Super Teleworker

FortiAP
FortiWIFI

Client

FortiWIFI

SOLICITE UMA COTAÇÃO NO SITE ALLCOMPUTER.COM.BR

Opcional: Licença de gerenciamento avançado FortiAP Cloud FAP (aplicável a todos os pacotes)
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FortiWiFi 40F FortiAP 231E FortiSwitch 108E- POE

n Multiple GE RJ45

n Identifique milhares de aplicativos

n Previne e detecta novos ataques
conhecidos

n Bloqueie ataques desconhecidos de
forma proativa em tempo real

n Segmentação de rede para maior
segurança

n Gestão fácil

n 8-48 portas GE

n PoE

n Mesa para armário de fiação

n 2-4 portas de uplink GE SPF

n Gestão unificada

n Proteção de segurança avançada

n Segurança Wi-Fi integrada

n AP 2x2 MU-MIMO com rádio triplo,
antenas internas

* (Consulte a folha de dados do produto para especificações e descrição completas)

Saiba mais Saiba mais Saiba mais

NOSSOS CLIENTES NOS APOIAM

SOLICITE UMA COTAÇÃO NO SITE ALLCOMPUTER.COM.BR


