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QUAIS SÃO OS
BENEFÍCIOS DAS

FIREWALLS PARA
PEQUENAS

EMPRESAS?
 



Numa era cada vez mais tecnológica, é, mais do que nunca, necessário
proteger os computadores da sua empresa para que não sofra nenhuma
invasão, caso contrário, todos os dados do seu negócio e dos seus
clientes estarão comprometidos.

Embora o antivírus ajude na protecção, ele não é suficiente para evitar
outro tipo de ataques. Por isso é que é preciso investir em firewall para
proteger as máquinas da sua empresa de invasões que contemplem o
furto de dados.

Quer saber quais são os benefícios das firewalls para pequenas
empresas? Continue a ler!

Antes de avançar para os benefícios, é importantíssimo perceber do que
se trata um firewall.

Resumidamente, um firewall
funciona como um filtro,
separando o que é bom daquilo
que não é. Assim, actua
protegendo os computadores
da navegação que os colocam
em risco. Como? Analisando o
que é ou não confiável, evitando
os roubos de identidade,
invasões, fraudes e malwares.
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Protege contra ameaças avançadas

O facto de tornar visível o controlo de aplicações, é possível prevenir
eventuais invasões. Além disso, existe protecção avançada contra
malware e filtragem de URLs.

Desempenho rápido e aprimorado

Ao contar com um firewall na rede do seu negócio, é possível analisar
todo o tráfego para procurar ameaças sem, no entanto, reduzir a
velocidade da rede.

Acesso remoto

Em alguns casos, é possível oferecer a opção de acesso remoto através
de VPN. Com isto consegue reduzir os riscos de invasão dos sistemas da
sua empresa, mantendo todas as ameaças longe.

Baixo custo

Se pensarmos em todos os custos envolvidos para recuperar os dados
perdidos por uma invasão ao sistema, sem dúvida que o investimento
num firewall é muito mais baixo. Se optar por sistema de aluguer, mais
barato lhe fica pois a manutenção estará a cargo da empresa que
contratar.
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Solução de firewall em modelo de aluguer;
Custo competitivo, baixo custo;
Fabricação própria;
Suporte 100% nacional;
Solução preparada para as necessidades do país;
Baixo consumo de energia;
Bloqueio de sites perigosos;
Controlo da navegação da Internet;
Ligações VPN;
Monitorização centralizada.

Agora que está ciente das ameaças a que a sua empresa está exposta,
mais do que nunca é importante prevenir. Mas como? Consultando
profissionais capazes de lhe dar uma resposta adequada às suas
necessidades.

Nesse sentido, o ETIC Guard é a solução que une os profissionais
qualificados da ETIC às mais recentes soluções tecnológicas do mercado.
Com ele, consegue:

Do que está à espera? Contacte-nos e comece hoje a tornar a sua
empresa mais segura e competitiva!

ONDE ENCONTRAR A SOLUÇÃO
IDEAL PARA A MINHA EMPRESA?



Somos uma empresa angolana de Tecnologia da
Informação. Fundada em 2013, nossa estrutura e
equipa estão presentes no próprio país, o que nos
possibilita prestar serviços de forma ágil e
acessível.

Temos extensivo know-how em projetos de missão
crítica e alta disponibilidade, além de contar com
uma rede global de parcerias e representações de
alto nível. 

Estamos prontos para garantir a operação
ininterrupta do seu negócio com o que há de mais
avançado em TI. Fale connosco:

S O B R E  A  E T I C

+244 930 541 519
contacto@etic.co.ao


