
Fortaleza
Digital
Sua empresa mais forte com uma solução 
completa de segurança digital.

Ideal para o ambiente corporativo, com o Aker Firewall UTM você 
tem o controle total das informações que trafegam na sua rede e 
obtém recursos que mantêm você protegido 24 horas por dia.

www.aker.com.br
/produtos/aker-firewall-utm

Aker
FIREWALL UTM



Como anda a
produtividade
da sua 
equipe?

o internauta brasileiro
passou em redes sociais
durante um mês, 429
minutos a mais do que
a média mundial.

desse tempo foi gasto
só no Facebook.

775
minutos

97, 8%

Imagine se você pudesse gerenciar o uso da internet na sua empresa e melhorar o rendimento da sua 
equipe, tudo isso com apenas um produto. Com o Aker Firewall UTM você pode! 
O Aker Firewall possui uma série de funcionalidades que, além de manter o seu ambiente de rede seguro, possibilitam um eficiente controle de 
navegação, aumentando a produtividade dos seus colaboradores.

Defina diferentes perfis de acesso para os 
usuários e controle o acesso a todos os 
tipos de site e redes sociais através de 
uma base de URLs com mais de 18 
milhões de sites classificados. 

Acompanhe de perto o que 
os seus funcionários acessam 
na web

FILTRO DE CONTEÚDO WEB

Crie relatórios de segurança personalizados 
de forma simples! Melhore o desempenho 
da sua rede e da sua equipe ao identificar 
consumo de downloads, sites mais acessados, 
fluxo de entrada e saída de pacotes, usuários, 
entre outros.

Saiba tudo o que acontece 
na sua rede por meio de 
relatórios completos

RELATÓRIOS DETALHADOS

Controle o acesso a jogos, chats e os mais 
diversos aplicativos da internet. Bloqueie 
aplicativos como BitTorrent e Emule, e 
evite que o tráfego da sua rede fique 
lento com downloads.  

Mantenha sua equipe focada. 
Bloqueie o acesso a jogos, 
chats e aplicativos.

FILTRO DE APLICATIVOS

Gerencie as redes sociais da forma que 
você achar melhor. Permita o acesso para 
fins corporativos e bloqueie aplicativos 
como os botões “curtir”, “compartilhar” e 
“comentar” do Facebook. Sem contar o 
bloqueio do Gtalk, WhatsApp Web, aplicativos 
no Twitter, Youtube e muito mais.

Bloqueie o Whatsapp e botões 
como o “curtir” do Facebook

GERENCIE APLICATIVOS

AKER FIREWALL UTM

Fonte: http://tecnologia.ig.com.br/2014-06-03/brasileiros-ficam-em-terceiro-em-ranking-de-tempo-de-uso-
da-internet.html



1 - http://exame.abril.com.br/tecnologia/noticias/97-das-empresas-tem-internet-mas-so-36-usam-redes-sociais, 
2 - http://www.tecmundo.com.br/antivirus/69188-kaspersky-brasil-teve-300-mil-usuarios-atacados-virus-
bancario.htm, 
3 - http://blogs.estadao.com.br/link/sites-do-governo-brasileiro-sao-vulneraveis-a-invasoes/

Com o módulo antivírus é possível detectar, 
remover e bloquear vírus em arquivos da 
internet, aplicativos de comunicação 
online e e-mails. Tudo isso com a assinatura 
da Kaspersky®, solução parceira e líder de 
software antivírus e segurança web.

Sua rede protegida com um 
dos melhores antivírus do 
mundo

KASPERSKY® ANTIVÍRUS

Por meio de uma base com mais de 
20.000 assinaturas de ataques, o IDS/IPS 
identifica e classifica o tráfego web, 
protegendo a sua rede de pacotes 
malformados, URLs maliciosas e outros 
ataques.

Defina regras e execute 
ações diversas para proteger 
a sua rede

IDS/IPS

Os famosos spams são a porta de 
entrada para vírus e outras ameaças 
virtuais na sua rede. Com esta funcionalidade, 
além de identificar novas ameaças 
automaticamente, cada pessoa, ou grupo 
de pessoas, pode classificar seus e-mails 
de acordo com seu perfil.

Deixe sua caixa de e-mail 
livre para receber apenas 
as mensagens que deseja

ANTISPAM

Camada adicional de proteção antivírus, o 
Proxy IMAP permite o controle de 
infecções em anexos e mensagens de 
e-mail. O diferencial da Aker é a possibilidade 
de filtrar anexos mesmo que a conexão do 
IMAP seja criptografada.

Aumente a segurança do 
seu e-mail com mais uma 
camada de proteção

PROXY IMAP

 Com o OpenVPN é possível balancear o 
tráfego de duas VPNs, garantindo mais 
performance e alta disponibilidade, além 
de realizar VPN failover, que permite que 
você configure rotas seguras de acesso 
quando o link de internet principal ficar 
inativo.

Leve sua empresa para onde 
você quiser

OPENVPN

das empresas brasileiras
já estão conectadas à
web.¹

dos computadores
brasileiros possuem ao 
menos uma infecção.²32, 1%

As empresas brasileiras possuem, em média, 27%³ a mais de áreas vulneráveis a ataques do que 
possuíam em 2013. Você valoriza os dados e informações importantes da sua empresa? Então mude 
essa realidade agora!

AKER FIREWALL UTM

Será que a sua
empresa
está mesmo
segura?

97%



A tecnologia WIDS do Aker Firewall, 
Sistema de Detecção e Prevenção de 
Intrusão Sem Fio, proporciona segurança 
avançada contra ameaças virtuais, 
enquanto o WDS, Sistema de Distribuição 
Wireless, permite que a sua rede wireless 
alcance uma área geográfica maior com 
gerenciamento centralizado.

Aumente a segurança e o 
alcance da sua rede Wireless

APRIMORAMENTO WIRELESS

Acesse a rede wireless da sua empresa 
sem cadastros e registros, de forma 
rápida, mas com segurança. Controle as 
páginas Web acessadas por usuários que 
se conectarem à rede wireless por meio 
de seus dispositivos móveis.

Acesse a rede wireless de 
forma fácil e segura

AUTENTICAÇÃO CLIENTLESS

Este recurso oferece alta disponibilidade 
com tolerância a falhas em múltiplos links 
de internet, como: 3G, 4G, ADSL e Virtua®. 
Mantenha a sua rede funcionando com o 
melhor desempenho, independente da 
quantidade de links de internet que 
estiverem ativos. Realize o balanceamento 
de link de quatro formas diferentes: Link 
Failover, Porcentagem, Conexões e 
Performance TCP.

Mantenha sua empresa 
Online 24h/Dia

BALANCEAMENTO DE LINK
INTELIGENTE

Deixe que o Aker Firewall configure 
automaticamente as prioridades do 
tráfego da sua rede. Esta funcionalidade 
permite habilitar/desabilitar regras de NAT 
e de filtragem automaticamente, caso um 
link monitorado caia/volte. O Aker Firewall 
UTM é o único do mercado a dar esta 
flexibilidade.

Mantenha os serviços da sua 
empresa sempre funcionando

FAILOVER DE REGRAS

Mantenha os recursos da sua rede 
funcionando de forma eficiente e em tempo 
integral. O cluster proporciona alto desempenho, 
disponibilidade e escalabilidade (possibilidade 
de expansão), tornando sua rede tolerante a 
falhas.

Sua rede tolerante a falhas

CLUSTER

Este recurso permite a otimização do 
tráfego de rede, reunindo as aplicações 
em classes de serviço, com o objetivo de 
garantir o nível de serviço adequado à 
cada aplicação.

Aumente o desempenho da 
sua rede classificando serviços

QoS

Se a internet é essencial para o funcionamento da sua empresa, então você precisa de uma rede tolerante 
a falhas e com alto desempenho! Esta é mais uma das vantagens do Aker Firewall UTM, além das 
funcionalidades de segurança, ele integra soluções de otimização de infraestrutura de TI. 

AKER FIREWALL UTM

Será que você está aproveitando todo o

potencial da sua rede?



......................................................................

O Aker Firewall UTM é uma solução amigável e intuitiva, de fácil 
compreensão, ainda mais por ser em português. 

Em uma única plataforma, reúne e executa as mais diversas funções de 
segurança: firewall, VPN, detecção e prevenção de intrusões de rede, 
antispam, antivírus, filtragem de conteúdo web, e muito mais. Com isso, 
você reduz custos com soluções de segurança da informação, ao não 
precisar adquirir vários produtos diferentes para realizar a proteção do 
seu ambiente de rede. 

Com um gerenciamento centralizado fica muito mais fácil detectar e 
se prevenir contra as ameaças virtuais! 

Aumento de produtividade

Melhor relação custo-benefício
do mercado

Baixo custo de manutenção

Suporte diferenciado e em português

Alta segurança com disponibilidade,
flexibilidade e escalabilidade

Solução nacional totalmente adaptada
à realida de brasileira

Sua rede online 24h/dia

Autenticação ClientLess (BYOD)

Isenção de cadastros e/ou
registros complicados

Acesso à rede wireless de forma
imediata e segura

Menor intervenção humana

+

Mas por que investir no
Aker Firewall UTM?

Vantagens

PARA TODO TIPO DE EMPRESA EXISTE UM

AKER FIREWALL UTM.

A fim de garantir a melhor experiência com os seus produtos, a Aker 
proporciona aos seus clientes a venda ou locação de suas soluções em 
appliances físicos, virtuais e hardware de terceiros, pois sabe que cada 
organização possui características e necessidades específicas.

APPLIANCE FÍSICO
Em parceria com fornecedores de alta tecnologia e reconhecidos mundialmente, a 
Aker consegue reunir o que há de melhor de cada fabricante e montar um produto 
final com a qualidade e recursos necessários ao seu ambiente de rede. Conheça 
os nossos modelos.

HARDWARE DE TERCEIROS (IS)
Nem toda empresa possui disponibilidade ou espaço para adquirir novos appliances 
físicos. Por isso, a Aker também comercializa o Aker Firewall UTM em software (IS). 
Dessa forma, é possível implementar a solução no ambiente do cliente em 
hardware de terceiros, instalando-a na máquina desejada.

APPLIANCE VIRTUAL (VM)
É possível adquirir também o Aker Firewall UTM em uma versão pré-instalada para 
as plataformas: VMware e Virtual Box. Assim fica mais fácil e rápido de implantar a 
solução na sua empresa. 

AKER FIREWALL UTM



akersecurity          AkerSec

Sobre a Aker
A Aker Security Solutions é a primeira empresa do Brasil a disponibilizar produtos e serviços que garantem a 
máxima proteção de dados. Fabricante nacional de Segurança Digital, a empresa oferece produtos que unem 
eficiência e confiabilidade, utilizando tecnologia avançada e adaptada à realidade brasileira. Além de softwares e 
hardwares, a Aker oferece treinamentos, certificações, apoio a projetos e parcerias estratégicas voltadas para 
o desenvolvimento da tecnologia nacional. Em parceria com mais de 200 revendas capacitadas e distribuídas 
por todo o território brasileiro, atende organizações de todos os portes e setores. Hoje, possui cerca de quatro 
mil clientes corporativos que utilizam suas soluções e serviços.

www.aker.com.br

Aker Report Center
Análise de Logs Gestão Monitorada

Aker Monitoring

Aker Secure Mail Gateway
Anti-SPAMNavegação Segura

Aker Web Gateway

Segurança Web
Aker Web Defender

CelAzul
Parceria Aker e Z Tecnologia

Celular Seguro

Proteção Avançada
Aker IPS

Parceiras Tecnológicas Aker Social.........................

Tecnologia Livre de

Backdoors
O Aker Firewall ainda possui tecnologia livre de backdoors. Essa é mais uma vantagem das soluções da Aker, 
que estão de acordo com o Marco Civil da Internet e a legislação brasileira. 

Assim você não fica refém às leis estrangeiras e exposto a soluções que podem ser vulneráveis à espionagem 
digital.

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

Conheça outros produtos da Aker


