PROTEÇÃO DE APLICAÇÕES F5

AS EMPRESAS DE HOJE FUNCIONAM COM APLICAÇÕES:
O App Protect da F5 é uma solução que se integra à segurança de aplicações de missão crítica. Com o
objetivo de proteger dados empresariais independentemente de onde eles residam (do datacenter à
nuvem) em um mundo onde os criminosos virtuais são cada vez mais sofisticados.
As empresas de hoje vivem em função das aplicações. Agora é a hora de torná-las mais rápidas, mais
inteligentes e, acima de tudo, mais seguras. Com a maioria dos ataques acontecendo ao nível da
aplicação, a proteção dos recursos que conduzem seu negócio significa a proteção das aplicações que
fazem com que eles aconteçam. Quando estiver pronto para proteger seu negócio, Pense Primeiro na
Segurança da Aplicação com as soluções da F5.
SIMPLIFIQUE SUA SEGURANÇA: CONCENTRE-SE NESTAS ÁREAS DE AMEAÇA
• Bots: A tecnologia de bots, o aprendizado de máquina e a inteligência artificial continu
am evoluindo, assim como as ameaças que eles representam. A preparação proativa de
sua organização para lidar com o impacto dos bots é essencial.
• Injeção de Credenciais: As identidades se tornaram os principais alvos dos criminosos
virtuais. É possível evitar ataques de injeção de credenciais cada vez mais persistentes
com treinamento e um firewall de aplicações web robusto.
• Malware: Os invasores observam atentamente suas aplicações e os dados por trás delas
e estão usando malware para roubá-los. Detenha-os.
• Fraude: A inovação digital mudou tudo: o dinheiro está em toda parte, portanto todas as
empresas, não apenas os bancos, são alvos potenciais de fraude.
• DDoS: Por meio da criação de uma estratégia de defesa em profundidade, é possível
evitar que ataques de DDoS sejam catastróficos, passando a causar apenas pequenos a
borrecimentos.

Pense Primeiro na Segurança da Aplicação
A F5 protege seus dados com as soluções de segurança integradas mais abrangentes,
capazes de garantir proteção contra os principais riscos associados a suas aplicações,
independentemente de onde elas residam.
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O volume e a variedade dos ataques em várias camadas podem ser impressionantes.
Este diagrama mostra como as soluções de Proteção de Aplicações da F5 proporcionam uma linha de defesa.

As soluções integradas App Protect da F5 oferecem uma estratégia de defesa em profundidade para
toda a diversidade de ambientes de implantação atuais. Essas soluções são respaldadas pelos serviços
profissionais e pelo suporte da F5. As soluções de proteção de aplicações podem incluir:
DDoS Hybrid Defender
O DDoS Hybrid Defender é a única defesa em várias camadas que protege contra ataques de rede mistos
e ataques sofisticados a aplicações. Isso acontece ao mesmo tempo em que a solução viabiliza a
decodificação SSL completa, recursos antibots e métodos avançados de detecção, tudo em um único
dispositivo.
SSL Orchestrator
O SSL Orchestrator oferece decodificação de alto desempenho e criptografia de tráfego SSL e TLS de
saída. Atualmente, a porcentagem de tráfego criptografado é superior a 70%, e mais da metade de todos
os ataques encobrem suas comunicações em tráfego criptografado. O SSL Orchestrator oferece
visibilidade do tráfego criptografado para aumentar a segurança dos dados.
WAF Avançado
O WAF Avançado protege contra os ataques mais predominantes em suas aplicações e aprimora os
recursos de segurança e detecção de ameaças. É uma oferta que vai muito além dos WAFs tradicionais.
Ele ajuda a defender contra ataques direcionados à proteção contra bots, à criptografia na camada da
aplicação, às APIs e à análise de comportamento.
Gerenciamento de Acesso
O Gerenciamento de Acesso protege e simplifica contextualmente o acesso do usuário a aplicações e
dados, ao mesmo tempo em que disponibiliza o gateway de acesso mais escalável no mercado.
Ele se integra aos produtos de gerenciamento de mobilidade empresarial que você já usa, o que propicia
maior segurança e facilidade de uso.

Para obter mais informações e saber como comprar,
entre em contato com latamsales@f5.com
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