
BHS FIREWALL



O BHS Firewall permite que as organizações e empresas 

com filiais ou instaladas em localidades separadas criem 

redes de alta disponibilidade e alto desempenho. Usando o 

acesso à internet, as empresas podem substituir de maneira 

econômica as tecnologias WAN de alto custo (links via satélite 

por exemplo) por opções mais baratas em conjunto com a 

tecnologia SD-WAN. A BHS oferece essa tecnologia através 

de um Firewall de última geração, que garante conectividade 

entre as máquinas, permite o gerenciamento dos acessos 

e controle dos usuários, mantendo a segurança ao isolar o 

ambiente interno do externo. 

O que torna esse serviço tão eficiente é justamente sua 

camada de software (SD ou Software Defined), que garante 

a qualidade de serviço baseado em métricas e a proteção de 

dados dos links Internet, independentemente do seu tipo. 

A funcionalidade SD-WAN, portanto, permite que o 

tráfego seja enviado automaticamente através do caminho 

mais adequado da WAN (link de internet), respeitando as 

condições de segurança, a prioridade do link de internet 

e as exigências da qualidade de serviços. Esta qualidade é 

garantida pela tomada de decisão inteligente do software, 

que utiliza métricas de qualidade dos links, como o tempo de 

resposta ou perda de pacotes por exemplo, evitando que o 

roteamento seja baseado apenas em protocolos, mas sim no 

melhor caminho para a aplicação. 



BHS
FIREWALL

ANTI-HACKER

Ferramentas de bloqueios e 
proteção para entradas de 
conteúdo perigoso/impróprio e 
invasão & sequestro de dados. 

ZERO DAY 
PROTEÇÃO CONTRA ZERO-DAY

Solução de sandbox em nuvem 
que impede ataques como de 
ransomware, por exemplo. 
Fornecemos sandbox multimotor 
baseado na nuvem que analisa 
códigos suspeitos para ajudar a 
descobrir e bloquear malwares 
recém-desenvolvidos. invasão & 
sequestro de dados. 

VIRTUAL PRIVATE NETWORK (VPN)

Proteção e monitoramento para 
usuários com acesso remoto e 
conectividade entre filias.  

VISIBILIDADE INTEGRAL DO TRÁFEGO

Visibilidade total do tráfego do seu 
ambiente, permitindo as devidas 
proteções e controle das comunicações 
criptografadas

TOLERÂNCIA A FALHAS 
(SDWAN)

Link de internet sempre 
disponivel. Na falha de 
um serviço de internet, o 
outro entra para suprir a 
queda. 

WI-FI SEGURO

Com acesso controlado, 
seus visitantes poderão 
utilizar sua rede sem 
que você abra mão da 
segurança.

FIREWALLS DE ÚLTIMA 
GERAÇÃO

Utilizamos equipamentos 
de firewall de última 
geração para garantir 
que cada byte que 
entra e sai da sua rede 
seja inspecionado, 
enquanto mantêm o alto 
desempenho e baixa 
latência.

VEJA, EM DETALHES, TODOS OS 
BENEFÍCIOS DE NEGÓCIO QUE O BHS 
FIREWALL GERA À SUA EMPRESA:

PRIORIZAÇÃO DE BANDA 
(SDWAN)

Total controle para 
priorizar e liberar banda 
larga para acessos 
defininos como mais 
importantes.

MONITORAMENTO
 24 HORAS

A equipe BHS conta 
com profissionais 
e equipamentos 
preparados para controle 
de ameaças, correções e 
falhas.

SEU NEGÓCIO



• Tenha desempenho consistente e disponibilidade de aplicações SaaS e de   
    aplicações importantes para o seu negócio;  

• Proteja o tráfego contra ameaças avançadas em toda a rede; 

• Simplifique a implantação e o gerenciamento contínuo por meio de  
    administração centralizada da BHS. 

• Direcione aplicações críticas de negócio, como por exemplo seu ERP,  
    automaticamente por meio de links altamente disponíveis; 

• Seleção automática de melhor link de internet com base em aplicações,  
    endereços IP ou serviços; 

• Automatize a entrega de aplicações usando o melhor link no momento.  

DESEMPENHO

ALTA DISPONIBILIDADE E PREVISIBILIDADE 



(soma de todos os custos de aquisição de qualquer produto ou serviço) 

• Facilite a integração e a implantação das localidades com Implantação Zero-Touch (sem intervenção técnica 
avançada); 

• Aumente a agilidade para adicionar novos sites e aplicações, conforme necessário; 

• Tome decisões com informações baseadas na política de segurança com visualização em nível de aplicativo e gráficos 
de tráfego; 

• Obtenha informações e controle em um único painel de administração, nativo na ferramenta. 

MENOR TCO 

• Conectividade segura entre locais usando padrões de criptografia avançados; 

• Obtenha detalhes sobre segurança, inteligência* e controle de aplicações; 

• Aproveite as tecnologias inovadoras de um Firewall de última geração, com soluções avançadas de rastreamento, 
monitoramento e prevenção contra ameaças externas.  

*Visibilidade e consolidação dos dados da empresa, que 
permite a extração de insights para gerar inteligência

SEGURANÇA EMPRESARIAL GARANTIDA 



CONHEÇA NOSSOS PLANOS
TEMOS A OPÇÃO IDEAL PARA A SUA NECESSIDADE

FAQ

FUNCIONALIDADES E SERVIÇOS DOS PLANOS

SUPORTE PARA RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

MONITORAMENTO 24X7

NG PLANOS

NG30

NG10

NG60

NG100

NG150

NG250

RELATÓRIOS DE SEGURANÇA E USO DE INTERNET

CONEXÃO DE ESCRITÓRIOS REMOTOS ATRAVÉS DE VPN

PRIORIZAÇÃO DE TRÁFEGO E RESERVA DE BANDA (QOS)

FILTRO DE CONTEÚDO PARA PÁGINAS WEB

AUTENTICAÇÃO INTEGRADA AO AD COM LOGIN ÚNICO (SSO)

SANDBOX DE REDE

GESTÃO DA CONFIGURAÇÃO DO EQUIPAMENTO

DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE

RELATÓRIOS DE DISPONIBILIDADE

REDE WIRELESS CORPORATIVA[1] 

ACESSO REMOTO ATRAVÉS DE VPN

DETECÇÃO E PREVENÇÃO DE INVASÕES (IPS)

ANTIVÍRUS E ANTISPYWARE DE BORDA

BLOQUEIO DE CONEXÕES VINDAS DE BOTNET E POR REGIÃO

REPOSIÇÃO IN LOCO DOS EQUIPAMENTOS [3]

REPOSIÇÃO EXPRESSA DE EQUIPAMENTOS 

FIREWALL STATEFULL 

BALANCEAMENTO DE TRÁFEGO EM LINKS DE INTERNET

ALTA DISPONIBILIDADE DE HARDWARE (HA) [2] PLANOS ALWAYS-ON
A PARTIR DO NG30

OPCIONAL
A PARTIR DO NG30

A PARTIR DO NG30

VISUALIZAÇÃO E CONTROLE INTELIGENTE DE APLICAÇÕES

INSPEÇÃO DE TRÁFEGO CRIPTOGRAFADO (SSL)

ATIVAÇÃO IN LOCO DOS SERVIÇOS [3]

• POR QUE INVESTIR EM UMA SOLUÇÃO DE SEGURANÇA DE INFORMAÇÃO NA SUA EMPRESA?

• O QUE SÃO ATAQUES CIBERNÉTICOS?

• O QUE SÃO FIREWALLS?

• POR QUE A BHS? 

•  QUAL A IMPORTÂNCIA DO CONTROLE DE ACESSO À INTERNET?

Investir em segurança da informação significa impedir que ataques 
cibernéticos prejudiquem estrategicamente o seu negócio, garantindo os 
seus processos disponíveis de forma integral (ou seja, sem paralisação das 
suas máquinas), assegurando o bom desempenho operacional no seu dia a 
dia e aumentando a previsibilidade das suas despesas, sem “sustos” gerados 
por custos extras com invasões e resgates de dados. 

São ações praticadas por hackers que consistem na transmissão de malwares 
(arquivos maliciosos) que infectam, danificam e roubam informações de 
computadores e demais bancos de dados online, por exemplo.

Firewalls são dispositivos de segurança da rede que monitoram o tráfego de 
rede de entrada e saída e permitem ou bloqueiam tráfegos específicos de 
acordo com um conjunto definido de regras de segurança.

Fazemos todo o fornecimento e gerenciamento da segurança de rede da sua 
empresa, com monitoramento contra ataques 24/7, análises detalhadas de 
uso da internet e suporte integral.

O controle de acesso à internet nas empresas tem se tornado cada vez 
mais importante, considerando os riscos que a web apresenta em relação à 
segurança de informação e também no que se refere ao tempo desperdiçado 
pelos profissionais em atividades não relacionadas ao trabalho.

Também somos líderes no mercado mineiro de tecnologia e nossa equipe 
é formada por profissionais especializados e certificados em segurança da 
informação. 

Além disso, somos parceiros Gold da SonicWall.

 [1] Necessário contratação de opção Wi-Fi ou AP adicional para cada 30 usuários utilizadores de rede wifi.

 [2] Requer contratação da opção de alta disponibilidade de hardware .

 [3] Taxa adicional para serviços in loco.



Com o BHS Firewall é possível ter acesso fácil e seguro 
aos dados e recursos necessários para garantir a 
produtividade. E, ao mesmo tempo, garantir que a rede 
corporativa está segura contra invasões, malware e 
outros fatores que podem comprometer a disponibilidade 
e desempenho do sistema.

comercial@bhs.com.br

bhs.com.br

+55 (31) 2532-7017
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