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As ameaças de rede podem vir de qualquer lugar, a qualquer momento, e podem afetá-lo antes que você perceba a 
existência delas. Exclusivamente projetadas para serem os produtos mais rápidos, inteligentes e eficazes de segurança 
de rede, as soluções da WatchGuard colocam os profissionais de segurança de TI nas redes com ferramentas de 
visibilidade de ameaça e segurança de nível empresarial, facilmente implementável, adequada para qualquer empresa, 
independentemente do orçamento, do tamanho ou da complexidade.  

SEGURANÇA DE GRAU CORPORATIVO
Na WatchGuard, acreditamos que todas as empresas, sejam 
pequenas ou grandes, deveriam ter acesso às tecnologias mais 
eficazes de segurança no mercado. Nossa arquitetura de produto 
exclusiva permite que os clientes avaliem os melhores serviços de 
segurança das marcas mais respeitadas da indústria, com menos 
custo e complexidade de várias soluções pontuais.

SIMPLICIDADE
A simplicidade é a chave para a adoção bem-sucedida de 
tecnologia. Portanto, todos nossos produtos não só são fáceis de 
configurar e implementar, como também são projetados com 
uma ênfase no gerenciamento centralizado, tornando  
a política e o gerenciamento de rede simples e diretos.  
A segurança é complexa, mas a execução não precisa ser.   

DESEMPENHO
As empresas devem ter uma abordagem de camadas da 
segurança quando o assunto é proteger as redes. Outros 
fabricantes podem oferecer capacidade de processamento mais 
rápida para uma determinada tecnologia de segurança, mas 
criamos a plataforma WatchGuard para fornecer a capacidade 
mais rápida que importa... com todos os mecanismos de 
verificação de segurança ativados. 

VISIBILIDADE
Quando o assunto é segurança de rede, ver é saber e saber leva 
à ação. A ferramenta de visibilidade de ameaça Dimension™ 
ganhadora de prêmios da WatchGuard permite que os gerentes 
de TI ocupados identifiquem instantaneamente e resolvam 
imediatamente possíveis ameaças de segurança de rede. 

PRONTA PARA O FUTURO
A arquitetura exclusiva de produto da WatchGuard facilita para 
que a equipe adicione serviços de segurança de rede inovadores 
para nossas ofertas de UTM mais depressa que os concorrentes. 
Essa mesma arquitetura também facilita a melhoria ou alteração 
dos nossos serviços existentes à medida que as tecnologias 
evoluem e as práticas recomendadas são alteradas — algo que 
seria um projeto de desenvolvimento enorme e demorado para 
qualquer um dos concorrentes.

WatchGuard® Technologies, Inc.

“ Poder fornecer Wi-Fi de 
alta capacidade, confiável 
e segura para visitas e salas 
de reunião em velocidades 
superiores a 54 Mbps foi algo 
revolucionário.”

 -  Cliente WatchGuard Fahyaz Khan,  

PONTOS DE ACESSO SEM FIO  
DA WATCHGUARD
Agora, sua empresa pode aproveitar o poder dos dispositivos móveis 
e da rede sem fio sem arriscar os ativos de rede. Implemente os APs 
da WatchGuard em sua rede protegida pelo Firebox para estender as 
melhores capacidades de segurança da classe para a WLAN. Além disso, 
você terá tecnologia patenteada de prevenção de intrusão de rede sem 
fio (WIPS), análises orientadas ao negócio, ferramentas poderosas de 
envolvimento e muito mais.

Não importa qual é o seu panorama de rede sem fio – escritórios remotos, 
Wi-Fi para convidados, acesso corporativo, pontos de acesso públicos – 
uma rede sem fio segura pode ser fundamental para o seu negócio.  
Saiba mais sobre nossas soluções em www.watchguard.com/wifi.

Sobre a WatchGuard
WatchGuard® Technologies, Inc. é uma líder global em segurança de rede, Wi-Fi segura e produtos e serviços de inteligência de rede 
para mais de 75.000 clientes em todo o mundo. A missão da empresa é tornar a segurança de nível empresarial acessível a empresas 
de todos os tipos e tamanhos com simplicidade, tornando a WatchGuard a solução ideal para empresas distribuídas e pequenas e 
médias empresas. A WatchGuard tem sede em Seattle, Washington, EUA, com escritórios na América do Norte, Europa, Ásia Pacífico e 
América Latina. Para saber mais, acesse WatchGuard.com.

Para obter mais informações gerais, de promoções e de atualizações, siga a WatchGuard no Twitter @WatchGuard, no Facebook ou na página do 
LinkedIn. Acesse também nosso blogue InfoSec, Secplicity, para obter informações em tempo real sobre as últimas ameaças e como lidar com elas 
em www.secplicity.org.

Wi-Fi é fácil. Wi-Fi segura é o desafio.
Wi-Fi não lhe dá uma vantagem competitiva. Oferece a você uma chance de competir. Com benefícios variando 
de maior produtividade a maior satisfação dos clientes, implementar uma rede sem fio para seus funcionários 
e convidados se tornou uma parte importante do negócio.  Mas, além disso, Wi-Fi também abre o seu negócio 
a riscos significantes, incluindo ataques de malware, pontos de acesso clandestinos, decodificação de senha de 
Wi-Fi e interceptação. 

Por que comprar as soluções de 
segurança de rede da WatchGuard®

Todo firewall da 
WatchGuard inclui 

a plataforma de 
visibilidade Dimension 
para que você sempre 

saiba o que está 
acontecendo na sua 

rede.



[a]Não disponível em todas as localizações geográficas. Entre em contato com o revendedor WatchGuard para obter mais informações. [a]Opções de Power Over Ethernet (PoE): O Firebox T30 e o T50 têm 1 porta PoE. O Firebox M440 tem PoE em 8 das 25 portas IG. [c]Vem com 6 portas de cobre integradas 10/100/1000, dois slots para transceptor 10/100/1000. Fibra óptica de 1 GB ou transceptores 
de cobre de 1 GB opcionais podem ser usados em ambas as portas. [d] Alguns recursos avançados de rede, incluindo balanceamento de carga de servidores, alta disponibilidade e roteamento dinâmico, não estão disponíveis nos dispositivos Firebox T10. Visite www.watchguard.com/T10 para obter mais detalhes.   

Produtos de segurança de rede WatchGuard®: Introdução

Todos os dispositivos da WatchGuard incluem estes recursos: 

Firebox  
T10/T10-W/T10-D[a]

Firebox  
T30/T30-W

Firebox  
T50/T50-W

Firebox
T70

Firebox 
M200

Firebox 
M300

Firebox 
M400

Firebox 
M440

Firebox    
M500 

Firebox M4600
base + portas de 4 x 10 GB 

Firebox M5600
base + portas de 4 x 10 GB

Capacidade de processamento e conexões

Capacidade de processamento do 
firewall

400 Mbps 620 Mbps 1,2 Gbps 4 Gbps 3,2 Gbps 4,0 Gbps 8 Gbps 6,7 Gbps 8 Gbps 40 Gbps 60 Gbps

Capacidade de processamento 
da VPN

100 Mbps 150 Mbps 270 Mbps 740 Mbps 1,2 Gbps 2,0 Gbps 4,4 Gbps 3,2 Gbps 5,3 Gbps 10 Gbps 10 Gbps

Capacidade de processamento 
do AV

120 Mbps 180 Mbps 235 Mbps 1,2 Gbps 620 Mbps 1,2 Gbps 2,5 Gbps 2,2 Gbps 3,2 Gbps 9 Gbps 12 Gbps

Capacidade de processamento 
do IPS

160 Mbps 240 Mbps 410 Mbps 1,5 Gbps 1,4 Gbps 2,5 Gbps 4 Gbps 2,2 Gbps 5,5 Gbps 13 Gbps 18 Gbps

Capacidade de processamento 
do UTM

90 Mbps 135 Mbps 165 Mbps 1,1 Gbps 515 Mbps 800 Mbps 1,4 Gbps 1,6 Gbps 1,7 Gbps 8 Gbps 11 Gbps

Interfaces 3 x 1 GB  5[b] x 1 GB 7[b] x 1 GB 8 x 1 GB 8 x 1 GB 8 x 1 GB 8 (incl. 2 SFP)[c] 25 1G cobre [b] 2 10G SFP+ 8 (incl. 2 SFP)[c] 8 x 1 GB 
portas adicionais disponíveis*

Fibra de 8 x 1 GB + 4 x 10 GB 
portas adicionais disponíveis*

Interfaces de E/S 1 Serial/1 USB 1 Serial/2 USB 1 Serial/2 USB 1 SRL/2 USB 1 Serial/2 USB 1 Serial/2 USB 1 Serial/2 USB 1 Serial/2 USB 1 Serial/2 USB 1 Serial/2 USB 1 Serial/2 USB

Conexões simultâneas 50.000 200.000 300.000 800,000 1.700.000 3.300.000 3.800.000 4.000.000 9.200.000 7.500.000 12.700.000

Novas conexões por segundo 2.300 3.400 4.600 27.000 20.000 48.000 84.000 62.000 95.000 160.000 240.000

Suporte a VLAN 10 50 75 75 100 200 300 400 500 1.000 Sem restrições

Limite de usuários autenticados 200 500 500 500 500 500 Sem restrições Sem restrições Sem restrições Sem restrições Sem restrições

Túneis VPN 

VPN das filiais de escritórios 5 40 50 50 50 75 100 300 500 5.000 Sem restrições

VPN Móvel IPSec 5 25 50 60 75 100 150 300 500 10.000 Sem restrições

SSL VPN Móvel / L2TP 5 25 50 60 75 100 150 300 500 10.000 Sem restrições

Sem fio

Pontos de acesso sem fios (APs) WatchGuard oferece uma família de Access Points que permite que todas as capacidades de segurança do Firebox sejam estendidas também para a WLAN. Os APs podem ser gerenciados pela nuvem ou através da controladora embutida em um Firebox.

Máximo de APs sugerido em cada 
modelo

4 20 40 50 60 80 100 100 150 200 300

Sem fio integrado 802.11a/b/g/n integrado disponível no Firebox T10-W. 802.11a/b/g/n/ac integrado disponível no Firebox T30-W e T50-W

Recursos do sistema operacional

Geral 802.11a/b/g/n integrado disponível no Firebox T10-W. 802.11a/b/g/n/ac integrado disponível no Firebox T30-W e T50-W

Rede avançada[g] Roteamento dinâmico (BGP, OSPF, RIPv1,2)  /  Roteamento baseado em políticas  /  NAT: estático, dinâmico, 1:1, passagem IPSec e PAT com base em políticas  /  Modelagem de tráfego e QoS: 8 filas de prioridade, DiffServ, enfileiramento estrito modificado  /  IP virtual para balanceamento de carga de servidores

Disponibilidade [d] Alta disponibilidade (ativo/passivo e ativo/ativo para clustering) (não disponível em modelos com rede sem fio)   /    Failover de VPN    /  Failover Multi-WAN  /  Balanceamento de carga Multi-WAN  /  Agregação de links (802.3ad dinâmico, estático e ativo/reserva) como interno

Serviços de segurança

Basic Security Suite Controle de aplicações /  Serviço de prevenção de intrusões /  WebBlocker  /  Gateway AntiVirus  /  Defesa ativada de reputação  /  Descoberta de rede  /  spamBlocker  /  Suporte padrão (24 horas por dia, 7 dias por semana) 

Total Security Suite Controle de aplicações /  Serviço de prevenção de intrusões /  WebBlocker  /  Gateway AntiVirus  /  Defesa ativada de reputação  /  Descoberta de rede  /  spamBlocker  /  Prevenção contra perda de dados  /  APT Blocker  /  Dimension Command  / Threat Detection and Response /  Suporte Gold (24 horas por dia, 7 dias por semana, com tempo de resposta 
escalonado)

Atualizações de gerenciamento O Dimension Command é um conjunto de ferramentas de gerenciamento para o WatchGuard Dimension que permite que os administradores gerenciem políticas diretamente nos painéis de visibilidade do Dimension, criem VPNs, revertam configurações e muito mais (incluídos no Total Security Suite).  

As taxas de transferência são determinadas usando vários fluxos através de diversas portas e podem variar de acordo com o ambiente e a configuração. Throughput de firewall máximo testado usando pacotes de UDP de 1518 bytes com base em metodologia RFC 2544. Entre em contato com o revendedor WatchGuard para obter ajuda e determinar o modelo certo para a sua rede.   
Acesse www.watchguard.com/sizingtool para obter assistência on-line.

Recursos de segurança
•   Firewall de pacotes stateful, inspeção detalhada de aplicativos,  

proxies de aplicativos: HTTP, HTTPS, SMTP, TCP-UDP, FTP, DNS
•   Bloqueia spyware, ataques DoS, pacotes fragmentados,  

pacotes mal formados e ameaças combinadas, entre outros
•   Detecção de anomalias de protocolos, análise comportamental,  

correspondência de padrões
•  Listas estáticas e dinâmicas de origens bloqueadas

•  VoIP: H.323, SIP, configuração de chamada e segurança de sessão

Registro e geração de relatórios com o WatchGuard Dimension™
•   Agregação de registros e relatórios em tempo real de  

vários dispositivos
•  Compatível com nuvens públicas e privadas
•   Visibilidade rápida com visualizações intuitivas e interativas
•   Tendências pontuais, testemunhos e percepções sobre tráfego  

e uso de rede
•   Mais de 100 relatórios, incluindo relatórios para conformidade com 

PCI e HIPAA
•  Opção para entregar relatórios (PDF, CSV) via e-mail
•   Anonimato para manter a conformidade com diretivas  

de privacidade

Software de Gerenciamento
Os dispositivos WatchGuard XTM podem ser gerenciados por meio 
de qualquer um dos seguintes: 
•   Dimension Command para gerenciamento interativo em tempo 

real para vários dispositivos via navegador
•   IU da web para gerenciar um dispositivo via navegador
•   WatchGuard System Manager para gerenciamento intuitivo de 

dispositivos via cliente Windows
•  Interface de linha de comando (CLI) para acesso direto via script

•   Configuração e implementação simplificadas com RapidDeploy 

Autenticação de usuários
•  Autenticação Transparente no Active Directory (single sign-on)
•   RADIUS, LDAP, Secure LDAP e Windows Active Directory
•  RSA SecurID® e VASCO
•  Banco de dados local
•  802.1X para dispositivos sem fio (Firebox T10-W, T30-W, T50-W)
•   Suporte a ambientes Microsoft® Terminal Services  

e Citrix XenApp

Opções de suporte e manutenção
•   O Suporte Padrão, incluído no Basic Security Suite, inclui garantia 

de hardware, suporte técnico 24 horas por dia, 7 dias por semana, e 
atualizações de software

•   Uma atualização para o Suporte Gold, incluído no Total Security 
Suite da WatchGuard, oferece todos os benefícios do suporte 
padrão com tempos de resposta escalonados 

•   Para obter mais informações sobre os níveis de suporte 
da WatchGuard e opções adicionais de serviço, acesse 
www.watchguard.com/support

*As taxas de throughput do Firebox M4600 e M5600 são determinadas usando a configuração de base + portas 4 x 10 GB. Os dois modelos são enviados com compartimentos que podem acomodar quaisquer das seguintes combinações: Fibra 4 x 10 GB, fibra 8 x 1 GB e cobre 8 x 1 GB, Fibra 2 x 140 GB. 


