Recomendação de Analistas:
Forcepoint NGFW
"A solução de NGFW da Forcepoint deve ser
analisada e estar na shortlist de todas as
empresas que procuram uma solução de NGFW."

Segurança de Rede Incomparável
SAIBA MAIS

O
Forcepoint
NGFW é nº1 em
segurança e
fornece
TCO baixo*
*Teste de NGFWs do NSS Labs em 2017

O Forcepoint
NGFW bloqueou
99,95% dos
exploits no teste de
NGFWs do NSS Labs
em 2017 e teve um
dos melhores custos
totais de propriedade.

Superior
mesmo quando
sendo comparado
com sistemas de
prevenção de intrusões
personalizados no
teste de NGIPS**

A mais
alta
classificação de
"Recomendado"
em todos os
testes de
NGFW

*Teste de NGIPS do NSS Labs em 2016

A eficácia de segurança do Forcepoint NGFW 3301 foi
insuperada no teste de NGFWs do NSS Labs em 2017.
O Forcepoint NGFW deveria estar na short list de compra
de todas as empresas.

- Thomas Skybakmoen, Diretor de Pesquisas, NSS Labs

O Gartner reconhece a Forcepoint como solução de
maior capacidade de execução entre os visionários
do quadrante.
O GARTNER
AVALIOU O
FORCEPOINT
COM BASE EM
CRITÉRIOS QUE
INCLUEM:

SAIBA MAIS
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Figura 1. Magic Quadrant for Enterpise Network Firewalls
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Gartner está disponível mediante solicitação da [inserir nome do cliente ou republicar URL].
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O IDC qualificou o que ocorreu quando
clientes migraram para Forcepoint NGFW
SAIBA MAIS

***IDC: Quantifying the Operational
and Security Results of Switching
to Forcepoint NGFW

EFICIÊNCIA
OPERACIONAL
Redução do custo
total de propriedade
O IDC concluiu:

Payback em

7MESES

MENOS
53%
Tempo gasto
do pessoal de TI
de administração
de segurança
de rede
KPIs DE
SEGURANÇA
Combate a furtos
e violações

510%

de Retorno de
Investimento
em 5 Anos

DISPONIBILIDADE
DE REDE
Minimização do
tempo de parada

70% MENOS
de manutenção
planejada

86% MENOS
Ataques digitais

Saiba mais sobre Forcepoint Network Security:

www.forcepoint.com/ngfw
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