
Soluções de Rede 
Orientadas à Segurança 
para a Edge



Uma arquitetura de segurança 
integrada que permite a 
inovação digital
Equinix e Fortinet fornecem transformação de WAN Edge com 
rede orientada à segurança

Redes virtuais definidas por software estão se tornando cada vez mais importantes 
para os objetivos de transformação digital das empresas. As redes modernizadas 
permitem um controle granular, permitindo a segmentação para diferenciar 
as configurações de segurança com base nas fontes de tráfego da rede e na 
sensibilidade das informações acessadas. Juntas, Fortinet e Equinix oferecem 
gerenciamento de rede e recursos de segurança de ponta a ponta, além de 
provisionamento rápido, implantação e recursos de rede otimizados, para 
garantir a continuidade dos negócios e máximo desempenho das aplicações.

Equinix  
Network Edge

Equinix 
Fabric™
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Segurança Integrada
O Secure SD-WAN oferece recursos 
de segurança avançados, como 
detecção de malware, filtragem de 
URL e firewall de última geração 
(NGFW) em um único dispositivo.

Otimize
A conectividade de cloud 
permite hubs de agregação 
na edge, proporcionando uma 
conectividade mais rápida 
para ambientes multicloud.

Minimize a Complexidade
Consolide produtos pontuais, alcançando 
proteção abrangente contra ameaças e 
ROI (Retorno Sobre Investimento) máximo.

Reduza o Custo Total de Propriedade (TCO)
O FortiGate oferece o menor Custo Total de 
Propriedade (TCO) do setor e resulta em uma 
utilização mais eficiente dos ativos de TI.

Aumente o desempenho
Ofereça aplicações consistentes em ambientes 
multicloud em aplicações SaaS e IaaS.

Soluções de redes 
virtuais seguras
As empresas estão procurando métodos mais ágeis para implantar e gerenciar a infraestrutura 
de rede corporativa. Aproveitando a virtualização de funções de rede (NFV) e rede definida por 
software (SDN), as empresas podem melhorar o desempenho das aplicações, alcançar novos 
mercados, aumentar a segurança e otimizar o tráfego de rede sem os atrasos e despesas de 
aquisição e instalação de hardware de rede. A Fortinet e a Equinix agora oferecem soluções 
conjuntas para VPN de acesso remoto, implantações seguras SD-WAN e acesso privado a clouds.
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Otimize a experiência com 
as aplicações por meio da 
transformação da rede
As aplicações de negócios baseadas em cloud 
consomem largura de banda, e a latência aumenta 
ainda mais quando as aplicações são redirecionadas 
por meio de WANs antigas. O Secure SD-WAN 
da Fortinet implantado no Equinix Network Edge 
garante que as organizações possam acessar todas 
as aplicações críticas na cloud, preservando o 
desempenho da rede e a experiência do usuário.

BENEFÍCIOS DA SOLUÇÃO EQUINIX | FORTINET
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Segurança multicloud e 
proteção contra ameaças 
de alto desempenho
Mais de 90% das empresas estão adotando uma 
estratégia multicloud. A implantação de um 
FortiGate-VM no Equinix Network Edge oferece 
segurança consistente em clouds públicas e privadas 
e protege os dados usando conexões VPN de 
alta velocidade. O FortiGate-VM tem os mesmos 
recursos avançados do Firewall de última geração 
do FortiGate (NGFW), permitindo e aplicando 
políticas de segurança em todos os ambientes e 
fornecendo gerenciamento por um painel único.

BENEFÍCIOS DA SOLUÇÃO EQUINIX | FORTINET
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Agilize o trabalho 
remoto com VPNs  
de alto desempenho
O aumento do trabalho remoto é o novo normal. 
A continuidade dos negócios e a entrega contínua 
de serviços exigem que as redes se expandam para 
atender às novas demandas de carga de trabalho 
da mesma forma que os serviços de cloud fazem 
com primor. Felizmente, essa é a marca registrada 
das redes virtuais. Na Equinix, as empresas podem 
implantar virtualmente dispositivos Fortinet Secure 
SD-WAN em questão de minutos para aumentar a 
capacidade de largura de banda e adicionar rotas 
para acomodar as tão variadas demandas de rede, 
como as necessidades avançadas de trabalhadores 
remotos do tipo superusuário.

BENEFÍCIOS DA SOLUÇÃO EQUINIX | FORTINET
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Conectividade em  
cloud perfeita com 
acesso seguro à cloud
As organizações estão adotando uma estratégia que 
prioriza a cloud. Até o final de 2020, estima-se que 
83% das cargas de trabalho das empresa estejam 
na nuvem. Para maximizar o desempenho das 
aplicações, os pontos de acesso à cloud precisam ser 
colocados mais perto de onde os usuários finais e os 
serviços de cloud estão. Juntas, a Fortinet e a Equinix 
podem oferecer conectividade segura a todos os 
principais provedores de cloud em todo o mundo.

BENEFÍCIOS DA SOLUÇÃO EQUINIX | FORTINET
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Equinix e as soluções de rede seguras Fortinet Fast-Track, onde você precisar estar
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Otimize a Conectividade aos Serviços de Nuvem 
usando o FortiGate via Serviços Network Edge
Neste cenário, o cliente implementa um dispositivo virtual Fortinet FortiGate no Equinix Network Edge para atuar como um gateway seguro 
para o Equinix Fabric™ e acesso à cloud. Quando implantadas, as conexões privadas com todos os principais provedores de cloud podem ser 
provisionadas sob demanda. Essa abordagem garante segurança de ponta a ponta aos escritórios remotos e teletrabalhadores via acesso à 
cloud, graças ao aproveitamento da rede de sobreposição segura SD-WAN da Fortinet e os recursos de proteção contra ameaças. O acesso à 
cloud dentro do data center IBX® da Equinix fornece conectividade local entre os serviços de rede virtual do cliente e os serviços de cloud de 
terceiros (SaaS/IaaS), minimizando a latência e oscilações, reduzindo os gastos de capital e simplificando as operações.

CENÁRIOS DE IMPLANTAÇÃO

Centros de Dados IBX® da Equinix

Serviços do 
Network Edge

FortiGate

Corporativo
Trabalhador 

remoto

Teletrabalho
B2B

Equinix Fabric™

+2.900 
provedores de serviços 

de TI e de cloud
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Acesso Remoto/VPN SSL
Neste cenário, você implanta uma solução de firewall virtual Fortinet no Equinix Network Edge para aumentar a capacidade 
da VPN para trabalhadores remotos que acessam aplicativos on-premise e baseados em cloud. Os benefícios deste cenário 
são uma solução de acesso remoto segura que complementa sua capacidade atual de VPN, ao mesmo tempo em que 
aplica uma política de segurança consistente, independentemente da localização. Uma solução de acesso remoto FortiGate 
pode ser implantada em minutos e fornece proteção contra ameaças desde a edge, passando pelo data center até chegar 
à cloud. Este cenário garante que a rede consiga atender às necessidades variáveis dos negócios, quer pelo aumento da 
adoção da cloud, quer por cenários geopolíticos ou para atender às necessidades de uma força de trabalho remota.

CENÁRIOS DE IMPLANTAÇÃO

Centros de Dados IBX® da Equinix
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Consolide o gerenciamento, reduza riscos e 
melhore a agilidade com a Secure SD-WAN
Como o uso de aplicações e ferramentas essenciais para os negócios com base na cloud continua a aumentar, organizações distribuídas com 
vários escritórios remotos estão avaliando as soluções SD-WAN. A SD-WAN fornece seleção de caminho dinâmico entre vários meios (MPLS, 4G / 
5G, banda larga etc.), garantindo que as organizações acessem de forma rápida e fácil os aplicativos na cloud que forem essenciais às operações. 
A Secure SD-WAN capacita as organizações a empregar recursos de segurança avançados integrados NGFW com a SD-WAN em uma oferta 
simplificada. Neste cenário, você implanta a Fortinet Secure SD-WAN na edge da sua filial ou rede de data center. A Secure SD-WAN protege o 
desempenho e a disponibilidade das aplicações para seus serviços de cloud usando o Equinix Fabric. A Secure SD-WAN é uma solução abrangente 
de edge WAN que consolida operações e gerenciamento, elimina silos e aumenta a agilidade, além de fornecer serviços de segurança UTM/NGFW.

CENÁRIOS DE IMPLANTAÇÃO
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Solução VPN de acesso remoto usando 
Equinix Network Edge e Fortinet FortiGate

CASO DE SUCESSO DE UM CLIENTE

Antes da Covid-19
Antes da Covid-19, a VPN deste 
cliente tinha sido projetada para uma 
pequena porcentagem de trabalhadores 
remotos, principalmente funcionários 
viajantes e aqueles que precisam 
de acesso após o expediente.

Mudança para força de trabalho remota
O ambiente de trabalho de casa criou 
instantaneamente uma demanda esmagadora 
por acesso remoto. Imediatamente, 
a VPN corporativa começou a ter 
problemas de escala e desempenho. 

A solução
Em questão de minutos, este cliente conseguiu 
implantar um dispositivo de firewall virtual 
seguro/acesso remoto para complementar a 
capacidade de VPN existente. Também foram 
criadas conexões virtuais privadas com o Azure, 
para garantir que todos os trabalhadores remotos 
tivessem acesso aos serviços necessários. 
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Sobre a Fortinet
A Fortinet Inc. (NASDAQ: FTNT) protege as maiores organizações 
corporativas, prestadoras de serviços e governamentais em 
todo o mundo. A Fortinet capacita seus clientes com proteção 
inteligente e contínua em toda a superfície de ataque em 
expansão e com poder de atender aos crescentes requisitos de 
desempenho da rede sem fronteiras — hoje e no futuro. Só a 
arquitetura Fortinet Security Fabric pode proporcionar segurança 
e enfrentar os desafios de segurança mais críticos, seja em 
ambientes de rede, aplicações, cloud ou dipositivos móveis.
 
Fortinet.com

Sobre a Equinix
A Equinix é a empresa mundial de infraestrutura digital. Os 
líderes digitais se beneficiam da nossa plataforma confiável 
para agregar e interconectar a infraestrutura que fundamenta e 
impulsiona seu sucesso. Permitimos que nossos clientes acessem 
todos os lugares, parceiros e possibilidades de que precisam para 
estabelecerem vantagem competitiva. Com a Equinix, eles podem 
escalar com agilidade, acelerar o lançamento de serviços digitais, 
oferecer experiências de excelência e multiplicar seu valor.

Equinix.com.br

Soluções de Rede 
Orientadas à 
Segurança para Edge

Mais informações
Para saber mais sobre como a solução conjunta entre 
a Equinix e a Fortinet pode revolucionar sua maneira 
de construir e gerenciar sua rede, entre em contato 
com seu representante Fortinet ou Equinix.

Equinix.com.br/Contact-Us/Sales
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