
Soluções de Segurança Integrada (UTM) que protegem a sua rede contra ataques combinados e reduzem o custo total de 
operação. Os  oferecem proteção integrada e em tempo real que integram  funcionalidades essenciais.appliances Fortinet

Benefícios

aReduza o custo de internet através de controle do uso dos links;

aMelhore a performance do seu link de Internet com filtro de navegação web;

aAumente a disponibilidade dos links de Internet com balanceamento de links;

aProteja os seus usuários com antivírus de navegação;

aTrabalhe de qualquer lugar com acesso seguro aos dados corporativos com VPN;

aFaça a integração de suas unidades remotas com maior segurança e confiabilidade.

Modelo UTM da Fortinet

A DANRESA é Platinum Partner Fortinet 
no Brasil -  líder nos mercados de 
appliances de segurança de redes e UTM.

UTM da Fortinet

Controle de aplicações

Antivírus

Firewall Next Generation

Filtro web

Antispam

Aceleração WAN

Otimização do tráfego

VPN

IPS

DLP

Controladora WiFi

›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›

As tecnologias integradas de segurança da garantem máxima Fortinet 
proteção, melhor desempenho e alta confiabilidade. Custo-benefício 
insuperável!

FortiGate nas corporações
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Firewall - Next Generation Firewall
Firewall de Próxima Geração com recursos avançados de regras por IP, Dispotivivos de rede como Desktops, 
Notebooks, Tablets, Smartfones e usuários, ou seja,  independente de qual dispositivo o usuário utiliza ele 
sempre será reconhecido por sua identidade de rede.

Recursos de UTM - Unified Threat Management

Antivirus de Navegação

IPS - Intrusion Prevention System

Web Filtering - Filtro de Conteúdo de Navegação

Aplication Control

Antispam

Balanceamento e Redundância de Links

QoS de Internet ou VPN

Segurança consolidada através de recursos de Web Filtering por categorias, Antivirus de Navegação, IPS - 
Intrusion Prevention System, Antispam e Controle de Aplicações.

Proteja os seus usuários através do antivirus de navegação, bloqueando ameaças como Vírus, Spyware e outros 
no Firewall, antes mesmo do pacote chegar na estação do usuário.

Proteja sua rede contra ataques, com o IPS da Fortinet. Receba assinaturas de ataques conhecidos através da 
rede de Segurança da Fortiguard, ou de ataques de "Zero Day" através de comportamento de pacotes. Este 
sistema detecta e impede invasões de sistemas publicados como Servidores WEB com vulnerabilidades não 
corrigidas, aplicações e seus protocolos, de forma simples de configurar e eficiente para o seu negócio.

Controle de uso da Internet através de categorias de sites disponibilizados pela rede de Segurança da Fortiguard. 
Crie perfis de navegação por Grupos de usuários Integrados com Active Directory, tome medidas de bloqueio, 
Liberação ou Liberações por tempo determinado (Quota) ou até mesmo liberações em períodos pré-definidos do 
dia. Tudo fica registrado em logs que servem para gerações de relatórios em Tela, em PDF e envio por e-mail.

Controle o uso de aplicações na sua rede. Com este recurso habilitado é possível determinar quais aplicações 
podem ou não trafegar pelo seu link de Internet. É possível bloquear aplicações como P2P, Instant Messaging, 
Navegadores e milhares de aplicações conhecidas. As assinaturas de Aplicativos conhecidos são baixados 
automaticamente através da rede de Segurança da Fortiguard e são disponibilizadas para uso imediatamente. É 
possível  bloquear, permitir ou apenas monitorar o uso de uma Aplicação. É possível controlar o uso de 
Aplicações da WEB 2.0 como, por exemplo, liberar o Facebook mas não permitir o uso do chat ou de aplicativos 
como FarmVille ou outros.

Proteja sua rede contra e-mails indesejados através de sistemas de Reputação de IP, verificações de regras de 
Front-end, e vírus em arquivos anexados.

Utilize 2 ou mais links de internet de forma balanceada, definindo quais aplicações serão roteadas por 
determinado link. Este balanceamento ainda permite que todo o tráfego seja direcionado para um dos links em 
caso de falha do outro, fazendo assim o Fail Over da Internet. Geralmente os equipamentos FortiGate possuem 2 
Interfaces WAN, mas as demais interfaces Internas podem ser convertidas em mais interfaces WAN caso o seu 
negócio tenha esta demanda.

Controle quanto do seu link será utilizado para cada aplicação ou usuários através do QoS. Este recurso permite 
que você determinte um pedaço do seu link para um Grupo de usuários ou aplicações críticas para o negócio da 
empresa. Ex.: você pode determinar que o seu link de 5 Megas tenha 1 Mega garantido para e-mails, 1 Mega para 
navegação e o restante do acesso ao ERP.

VPN Site to Site (Gateway to Gateway)
Conecte seus escritórios através da VPN Site to Site do FortiGate. Este sistema permite que você crie uma rede 
corporativa entre 2 ou mais escritórios utilizando apenas seus links de Internet existentes. Esta comunicação é 
criptografada visando garantir a segurança dos dados entre os escritórios.

FortiGate Virtual Appliance Series

FortiGate/FortiWiFi 30E

FortiGate/FortiWiFi 50E/51E

FortiGate/FortiWiFi 60D Series

FortiGate 70D Series

FortiGate 80D

FortiGate/FortiWiFi 90D

FortiGate/FortiWiFi 92D

FortiGate 94D-POE

FortiGate 98D-POE

FortiGate Rugged-90D

FortiGate 100D

FortiGate 140D Series

FortiGate Rugged-100C

FortiGate VM
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VPN Client to Site

Relatórios Gerenciais

Wan Otimization

Web Cache

Trabalhe remotamente, em Home Office,  em Viagem ou de qualquer local com acesso a Internet através da VPN 
Client to Site da Fortinet. Instale um Cliente de VPN no seu Dispositivo Móvel e tenha acesso aos dados 
corporativos da sua empresa com total segurança. O Administrador pode definir quais dados podem ser 
acessados de fora da empresa, e todo o acesso é documentado em logs caso haja necessidade de auditoria.

Os Equipamentos da Linha FortiGate que possuem HDD interno permitem que você gere relatórios de uso de 
praticamente todos os recursos oferecidos pelo equipamento. Ex.: Crie relatórios de sites acessados por um 
determinado colaborador, medição de tempos que ele ficou naquele site. Gere relatórios de tentativas de 
invasões, estações infectadas por vírus que tenham tentado passar pelo FortiGate  entre outros. Os relatórios 
podem ser gerados em tela, em formato HTML, PDF e até mesmo enviados por e-mail.

Otimize os uso dos links de Internet habilitando os recursos de Wan Otimization em sua Rede. Este recurso 
permite que você diminua o tráfego entre dois escritórios através do cache de dados que são enviados através 
dos links. Uma vez que um arquivo é copiado de um site para outro, o sistema guarda o cache daquele pacote na 
ponta de destino, da próxima vez que um usuário copiar o arquivo, este pacote não é retransmitido, portanto, ele 
será aproveitado da ponta de destino, gerando assim economia de banda do seu ambiente.

Salve recursos dos seus links de Internet. Habilitando este recurso, o FortiGate fará um cache das páginas web 
acessadas pelos usuários. Quando um usuário acessar este página novamente, o FortiGate verifica se a página 
da web sofreu alterações, caso o conteúdo ainda seja o mesmo, o FortiGate entrega para o usuário a página que 
ele tem armazenada em disco, fazendo com que o acesso seja imediato para o usuário e não gere tráfego de 
download repetido no link de Internet.

Visibilidade 360º
Saiba o que está acontecendo em sua rede, consulte os padrões de uso atuais, e identifique rapidamente 
quaisquer ameaças à segurança ativas com o recurso de visibilidade 360 ° fornecidos pelo FortiOS da Fortinet. 
Atue rápidamente com base em novas informações de segurança obtidas através de atalhos intuitivos providos 
pelo FortiOS, que foram cuidadosamente desenhados por especialistas de segurança com o objetivo de facilitar 
o acompanhamento do cenário de ameaças que muda rapidamente nos dias de hoje. O FortiOS integra 
perfeitamente com gerenciamento centralizado Fortinet e oferece redes definidas por software robusto e APIs 
SIEM para a gestão centralizada, estendida e orquestração.

Fortinet Security Fabric
O Fortinet Security Fabric inclui todos os recursos que sua 
organização precisa para ter uma solução completa em 
segurança de redes:
Escalável: Protege a empresa desde a Internet até a 
Nuvem.
Seguro: Inteligência global e local contra as 
ameaças, e mitigação de informação 
compartilhada entre os produtos para a 
proteção mais rápida.
Consciente: O fabric se comporta como uma 
única entidade em relação à política e registro, 
permitindo uma segmentação end-to-end para 
uma melhor proteção contra ameaças 
avançadas
Acionáveis: sistemas Big Data Cloud que 
correlaciona dados de ameaças, e de rede para 
fornecer em tempo real, proteção inteligente contra 
ameaças.
Conectividade: bem definida. APIs conectáveis permitem principais 
parceiros de tecnologia se tornar parte do fabric.

FortiGate 200D Series

FortiGate 240D Series

FortiGate 280D-POE

FortiGate 300D

FortiGate 400D

FortiGate 500D

FortiGate 600D

FortiGate 800D

FortiGate 900D

FortiGate 1000D

FortiGate 1200D

FortiGate 1500DT

FortiGate 3000D

FortiGate 3100D

FortiGate 3200D

FortiGate 3700D/DX
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FortiView
O FortiView é um sistema de monitoramento completo para sua rede que integra tempo real e dados históricos 
em uma visão única em seu FortiGate. Ele pode registrar e monitorar ameaças às redes, filtrar dados em vários 
níveis, mantendo o controle de atividades administrativas, e muito mais.
FortiView pode ser usado para investigar a atividade de tráfego, tais como uploads / downloads de usuário ou 
vídeos assistidos em YouTube, em toda a rede com informações ricas em forma de texto ou formato visual. O 
FortiView torna mais fácil obter uma imagem acionável da atividade de internet da sua rede.

FortiOS
O FortiOS alavanca uma arquitetura com desempenho otimizado e personalizados com a segurança de motor 
FortiASICs na plataforma FortiGate para entregar mais rápido a taxa de transferência de desempenho - até 10 
vezes mais rápido do que firewalls equivalentes de outros fornecedores. Com FortiOS, você tem a flexibilidade 
para implantar exatamente a capacidade e form factor que você precisa para o seu caso específico uso firewall.

FortiGate 3810D

FortiGate 3815D

FortiGate 5000 Series

FortiWifi 30E

FortiWifi 50E Series

FortiWifi 90D

FortiAP 221

FortiAP 223B

FortiAP 222B

FortiMail

FortiAnalyzer

FortiManager

FortiWeb

FortiVoice

Web Application Firewall
O Web Application Firewall do FortiGate protege sua empresa contra uma variedade de ameaças direcionadas a 
aplicações web publicadas. Rapidamente você cria e customiza perfis baseados em assinaturas e restrições 
similar a outros perfis de segurança. Você também pode definir o Web Application Firewall para usar um 
dispositivo de segurança externo, como o FortiWeb e extender a sua capacidade de recursos.

CASI
Cloud Access Security Inspection (CASI) permite Liberar, Bloquear, ou Monitorar funções específicas de cloud 
application (aplicativos populares utilizados na nuvem, como redes sociais, YouTube, Facebook, Dropbox, 
Baidu, Amazon, etc.) incluindo Video Play, File Download, File Upload, Login, Chat, e muito mais.

Botnet C&C
O banco de dados do FortiGuard contém uma lista de endereços de Botnet C&C conhecidos. Esta base de 
dados é atualizada dinamicamente e armazenada no FortiGate. 
Ao bloquear as solicitações de DNS para endereços conhecidos Botnet C&C, usando IPS, pesquisas de DNS 
são verificados no banco de dados de endereços de Botnet C&C do FortiGuard. Todas as pesquisas de DNS 
correspondentes são bloqueadas. O recurso Matching usa uma correspondência de prefixo inversa, para que 
todos os subdomínios também sejam bloqueados.

Gerenciamento integrado de FortiSwitches a partir do FortiGate
Gerencie os FortiSwitches a partir da interface de gerência do FortiGate ou través da CLI. Você pode criar e 
atribuir VLANs e configurar as informações de cada porta.
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Solução completa de segurança de redes

Cenários de implantação dos FortiGates
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Projetos de segurança de redes desde a ideia até os resultados

A DANRESA, parceira Fortinet Platinum Partner, está certificada a:
ü Elaborar o projeto de segurança de redes de sua empresa
ü Consultoria na tomada de decisão para o cenário real e futuro:

§ Arquitetura da Solução
§ Escolha dos equipamentos
§ Dimensionamento
§ Melhor custo-benefício

ü Viabilizar o projeto de segurança de redes
ü Executar a implantação com suporte pós Go-Live
ü Planos de Suporte para toda a solução implantada através de nosso service desk especializado 24x7
ü Monitoramento dos equipamentos e serviços de segurança com atuação pro-ativa do time de missão crítica de nosso service desk.

A DANRESA como  consegue preços diferenciados, além da facilidade de pagamento em reais no Brasil, Revenda Platinum Fortinet
contribuindo para a implantação desta importante ferramenta à custos mais competitivos. 
Mais informações pelo telefone (11) 4452-6448, e-mail: comercial@danresa.com.br ou site .www.danresa.com.br/fortinet
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Uma gama completa de produtos que permitem aos administradores controlar, monitorar e operar as redes de forma 
simples e eficiente.

Produtos Fortinet

FortiGate

FortiADC

FortiAnalyzer FortiAP

FortiAuthenticator FortiCache FortiCameraFortiClient 

FortiCloud

FortiDDoS

FortiFone

FortiMailFortiManager

FortiPresenceFortiRecorder

FortiSandbox

FortiSwitch

FortiTap

FortiToken

FortiVoice

FortiWAN

FortiWeb

FortiWiFi

A  é a única fabricante de Fortinet

s o l u ç õ e s   a  c o n q u i s t a r  U T M

certificações para todas as principais 

tecnologias de segurança. Estas 

c e r t i f i c a ç õ e s  i n d e p e n d e n t e s  

comprovam nossa capacidade para
consolidar múltiplas tecnologias de 

segurança em um único dispositivo e ao 

mesmo tempo atender aos mais altos 

padrões de desempenho e precisão.

Certificações que validam a abordagem Fortinet para segurança de redes
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