
Guia
Organizacional
Simplifique a gestão da sua infraestrutura de TI.

Adote as melhores estratégias para sua empresa com este eficiente 
centralizador de logs e esteja em compliance com o Marco Civil da 
Internet!

www.aker.com.br
/produtos/aker-report-center

Aker
REPORT CENTER



Você sabe tudo o
que acontece
no seu ambiente
computacional?

das empresas permitem
acesso remoto de
funcionários a sistemas
corporativos

contam com 
computadores portáteis

74%

71%

Por que você precisa conhecer os dispositivos conectados à rede da sua empresa e os dados gerados 
por eles? 
Sancionada em 2014, a Lei 12.965/14, conhecida como Marco Civil da Internet, definiu os princípios para o uso da rede no Brasil, como os direitos e 
deveres dos usuários, provedores de serviços, de conexão e aplicativos web. E um destes princípios é o armazenamento de registros. Agora, com a 
finalidade de auxiliar as investigações de crimes na web, toda empresa que tiver acesso à Internet e os próprios provedores de conexão deverão 
guardar, sob sigilo, os dados de navegação dos usuários por, no mínimo, seis meses. 

Para ajudar você a estar em compliance com esta nova lei, a Aker desenvolveu um centralizador de logs que possui uma série de funcionalidades 
voltadas para a análise dos dados gerados pelos ativos da sua rede: o Aker Report Center. Descubra o que você tem a ganhar com esta solução! 

Receba logs via protocolo syslog, FTP e 
SFTP e interprete automaticamente os 
campos de logs provenientes de mais de 
370 tipos de ativos.

Analise facilmente o tráfego 
da sua rede

RECEBIMENTO DE LOGS

Com o Aker Report Center você não precisa 
gastar tempo baixando atualizações, pois a 
ferramenta consegue baixá-las automatica-
mente, basta você configurá-la para tal.

Ganhe tempo com atualizações 
automáticas

ATUALIZAÇÃO AUTOMÁTICA

Defina regras de rotação de dados e o 
período em que os logs devem permane-
cer armazenados ou ser excluídos.

Guarde seus logs pelo tempo
que você quiser ou precisar

ARMAZENAMENTO DE LOGS

Processe e interprete logs conforme IP de 
origem e destino, URL, tipo de log e ativo. 
Realize pesquisas avançadas e saiba as 
informações presentes neles.

Organize os dados da sua 
infraestrutura de TI

FILTRO DE LOGS

AKER REPORT CENTER

Fonte: TI Inside

usam tablets22%

Acesse o Aker Report Center pelo navegador 
do seu celular para administrar os dados da 
sua empresa.

Gerencie seus logs pelo 
celular ou tablet

GERENCIAMENTO VIA
BROWSER



Crie relatórios completos e personalizados 
de forma simples! Realize uma análise 
avançada do seu ambiente de TI e conheça 
as informações geradas pelos dispositivos 
conectados à rede da sua empresa por 
meio de gráficos, acessos, contabilização 
de tráfego, entre outras opções.

Acompanhe seus ativos por 
meio de relatórios completos

RELATÓRIOS CONSOLIDADOS E
DETALHADOS

Configure o Aker Report Center para emitir 
relatórios quando você quiser, depositá-los 
no próprio servidor ou em servidores 
remotos, sem afetar a performance da 
sua rede. Você ainda pode programar a 
ferramenta para enviá-los para o seu 
e-mail.

Gere relatórios quando você 
quiser

AGENDAMENTO DE 
RELATÓRIOS

O Aker Report Center ainda permite que 
você receba (via FTP), acesse e armazene, 
na própria ferramenta, relatórios gerados por 
outras soluções.

Acesse e salve relatórios 
de outras soluções

REPOSITÓRIO DE RELATÓRIOS

O Aker Report Center organiza, interpreta e armazena os logs gerados pelos dispositivos conectados à sua 
rede. Com o auxílio do Aker Firewall UTM, a ferramenta consegue identificar com precisão incidentes de 
segurança digital, garantindo uma visão geral do seu ambiente computacional.

Detecte erros e oportunidades que influenciam diretamente na administração da sua empresa com um 
diagnóstico simples, rápido e personalizado da sua rede! O Aker Report Center aperfeiçoou a geração de 
relatórios do Aker Firewall UTM, permitindo que você crie e armazene relatórios de diversos tipos na própria 
ferramenta, sem afetar o desempenho da sua rede.

Será que a gestão
da sua rede é eficaz?

AKER REPORT CENTER

Defina perfis de usuário para receber 
diferentes padrões de relatório, adapta-
dos à realidade de cada departamento da 
sua empresa.

Crie diferentes perfis de 
acesso

GRANULARIDADE DE
ADMINISTRAÇÃO



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

O Aker Report Center é uma solução amigável e intuitiva, simples de 
executar, ainda mais por ser em português.

Ao centralizar e analisar os dados do seu ambiente computacional, 
o Aker Report Center transforma seus logs em informações valiosas 
e de fácil acesso, por meio de relatórios detalhados e com mais 
opções de customização. Esta ferramenta não só auxilia você a ter 
uma visão geral da sua rede, como a implementar as melhores 
práticas de Governança de TI.

Cumpra com as exigências do Marco Civil da Internet e simplifique a 
gestão do seu negócio!

Alta performance

Ambiente escalonável e flexível

Recebe, interpreta e grava logs
de mais de 370 tipos ativos

Relatórios mais detalhados

Relatórios em HTML, PDF e TXT/CSV

Dashboard personalizável e responsivo

+

Interface Web intuitiva, de fácil
configuração e em português

Gerenciamento de logs via browser

Simplificação da gestão da
infraestrutura de TI

Em compliance com o Marco Civil
da Internet (Lei nº 12.965/14)

Por que utilizar o
Aker Report Center?
na sua empresa? Vantagens

SUA EMPRESA FICA MAIS SEGURA COM O 
AKER FIREWALL UTM E O
AKER REPORT CENTER!

A fim de garantir a melhor experiência com o Aker Firewall UTM aos seus 
clientes, a Aker proporciona a instalação gratuita do Aker Report Center 
em seu ambiente computacional. Além de auxiliar seu negócio a estar em 
compliance com a Lei nº 12.965/14, esta solução permite que você gere 
relatórios minuciosos, com diagnósticos mais precisos da sua rede.

Para utilizar o Aker Report Center na sua empresa, basta entrar em 
contato com o seu Gerente de Contas ou revendedor. A solução está 
disponível em uma versão pré-instalada para as plataformas: VMware e 
Virtual Box, o que não só facilita a sua implementação em seu ambiente 
computacional, como não causa grandes impactos à sua infraestrutra de 
TI.

Peça hoje o Aker Report Center para a sua empresa!

AKER REPORT CENTER



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 2 mil 
clientes corporativos que utilizam suas soluções e serviços.

www.aker.com.br

Aker Firewall UTM
UTM Firewall 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 Report Center ainda possui tecnologia livre de backdoors. Esta é mais uma vantagem das soluções da 
Aker, que estão de acordo com a Lei do Marco Civil da Internet e a legislação brasileira. Dessa forma, a sua 
empresa não fica exposta às leis estrangeiras e soluções que podem facilitar a espionagem digital.

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

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

Conheça outros produtos da Aker


