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Como você protegeria a empresa contra malware, vírus e ameaças 
avançadas – sem adquirir sistemas e instalar e realizar manutenção em 
software? O serviço em nuvem da Blue Coat é um sistema de segurança 
baseado em nuvem com zero de espaço ocupado e sem causar 
comprometimento, com a sofisticação e experiência do líder de confiança 
que protege e fortalece 15.000 clientes em todo o mundo. O serviço em 
nuvem da Blue Coat também utiliza as informações em tempo real da Rede 
de informações globais, que aproveita dados de mais de 75 milhões de 
usuários em todo o mundo para oferecer a única defesa de ‘zero-day’ do 
setor, protegendo as empresas contra ataques antes que eles ocorram. O 
serviço em nuvem proporciona cobertura global e assegura a segurança 
constante para sua empresa e colaboradores, onde quer que estejam, 
sejam quais forem os dispositivos utilizados.

Benefícios do serviço em nuvem da Blue Coat

Simplicidade da nuvem

• Nenhum equipamento precisa ser enviado, instalado ou gerenciado

• Não é preciso fazer download, atualizar ou manter nenhum software

• Não há custos antecipados; os preços de assinatura são flexíveis

Segurança de nível corporativo comprovada

• Proteção contra ameaças em tempo real por meio da Rede de 
informações globais da Blue Coat

• Estudos analíticos de antivírus (AV) in-line duplos

• Proteção contra ataques antes de acontecerem com  
Defesa ‘Zero-Day’ 

Conectividade flexível

• Ampla diversidade de opções de conectividade do escritório para a 
nuvem, incluindo uso de proxies 

• Suporte a firewalls administrativos comuns para proteção da 
conectividade IPsec VPN 

• Escolha de conectividade de dispositivo VPN sem agente ou mais 
segura, baseado em agente

Sempre em operação

• Datacenters em nuvem totalmente integrados com 99,999% de SLA

• Todos os datacenters disponíveis a cada assinante

• Certificação ISO 27001 e SSAE 16

Trabalhadores móveis protegidos

• Uso seguro de laptops, tablets e smartphones

• Integração de perfil de MDM com AirWatch

• Experiência do usuário transparente e perfeita em todas as opções de 
conectividade incluindo 3G/4G

Serviço em nuvem da Blue Coat
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© 2014 Blue Coat Systems, Inc. Todos os direitos reservados. Blue Coat, os logotipos da Blue Coat, ProxySG, PacketShaper, CacheFlow, IntelligenceCenter, CacheEOS, CachePulse, Crossbeam, K9, o logotipo K9, DRTR, Mach5, Packetwise, Policycenter, 
ProxyAV, ProxyClient, SGOS, WebPulse, Solera Networks, os logotipos da Solera Networks, DeepSee, “See Everything. Know Everything"., "Security Empowers Business" e BlueTouch são marcas comerciais ou registradas da Blue Coat Systems, Inc. ou suas 
afiliadas nos Estados Unidos e alguns outros países. Essa lista pode não estar completa, e a ausência de uma marca comercial da lista não significa que não seja uma marca comercial da Blue Coat ou que a Blue Coat tenha parado de usar a marca comercial. 
Todas as outras marcas comerciais mencionadas neste documento de propriedade de terceiros pertencem a seus respectivos proprietários. Este documento tem caráter meramente informativo. A Blue Coat não fornece garantia, expressa, implícita ou legal 
sobre as informações apresentadas neste documento. Os produtos, serviços técnicos e quaisquer outros dados técnicos da Blue Coat mencionados neste documento estão sujeitos às sanções legais, controles de exportação, normas e requisitos dos EUA e 
podem estar sujeitos a normas de exportação e importação em outros países. Você concorda em cumprir estritamente essas leis, normas e requisitos e reconhece que tem responsabilidade para obter quaisquer licenças, permissões ou outras aprovações que 
podem ser requeridas para exportar, reexportar, transferir no país ou importar após a distribuição para você.  v.SS-CLOUD-SERVICE-SOLUTION-PT-v1d-0814
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Recursos do serviço em nuvem da Blue Coat

Filtragem de URLs
A Blue Coat é pioneira em recursos de filtragem de URL e oferece até 
4 categorias diferentes por conteúdo de Internet. Algumas das maiores 
empresas no mundo baseiam-se na categoria multidimensional para descrição 
precisa da Internet moderna, criação e aplicação simplificada de políticas.

Proteção contra ameaças avançadas em tempo real
O serviço em nuvem da Blue Coat conta com a Rede de informações 
globais, com informações em tempo real de mais de 75 milhões de usuários 
em 15.000 empresas em todo o mundo, analisando mais de um bilhão de 
elementos de conteúdo da Internet e bloqueando milhões de ameaças únicas 
em um só dia.

Controles de aplicações
Com a capacidade de identificar com precisão todos os tipos de aplicações, 
incluindo navegadores da Web padrão, navegadores móveis e aplicações 
nativas (iOS e Android), o serviço em nuvem da Blue Coat oferece os controles 
mais eficientes do setor para aplicações modernas. Políticas de aplicações 
podem ser baseadas em uma ampla variedade de critérios, incluindo usuários, 
grupos, tipos de aplicações e operações individuais compatíveis com a 
aplicação.

Políticas universais e Relatórios / Implementação híbrida
A Blue Coat possibilita o gerenciamento simples e unificado de 
implementações híbridas, bem como a fácil migração para serviços em 
nuvem. Uma única IU permite o gerenciamento de políticas de appliances 
baseados em nuvem e no local, além de possibilitar que políticas de 
segurança sejam atualizadas instantaneamente nos datacenters e em 
appliances ProxySG instalados no local do cliente.

Segurança móvel
Com o serviço em nuvem da Blue Coat, funcionários móveis podem se 
conectar com segurança utilizando dispositivos que executam os sistemas 
operacionais mais populares. Os dispositivos podem se conectar com o 
serviço em nuvem da Blue Coat sem precisar de um agente, e uma opção de 
conexão VPN mais segura e abrangente também está disponível.

Cobertura global constante
Os datacenters do serviço em nuvem da Blue Coat são baseados em uma 
infraestrutura multilocatária, totalmente redundante e integrada. Todos 
os datacenters são interconectados, resultando no mais elevado nível de 
redundância e no maior desempenho de experiência do usuário disponível, 
independentemente dos serviços utilizados.


