
Soluções para
Trabalho Remoto

Plano de Ação para 
Continuidade de 

Negócios
(COVID 19)



Após a recente necessidade de mais funcionários trabalharem remotamente, 

algumas organizações encontraram uma necessidade sem precedentes de 

fornecer acesso remoto seguro. A capacidade de suportar esse tipo de força de 

trabalho com pouco ou nenhum aviso prévio é fundamental para a 

continuidade e segurança dos negócios.



Demanda Crescente por 
Soluções de Trabalho Remoto

As crises podem surgir de várias fontes: 

• Desastres Naturais
• Pandemias Globais (ex: COVID-19)
• Terrorismo



Home Office - Estatísticas

O trabalho remoto reduz o 
tempo improdutivo dos 
funcionários em uma 
média de 27%(1)

Os funcionários remotos 
trabalham em média 16,8 
dias a mais por ano do que 
os funcionários no 
escritório. (2)

1 “The Benefits of Working From Home,” Airtasker, 
September 9, 2019.
2 Ibid.
3 Ibid.
4. Abdullahi Muhammed, “Here’s Why Remote Workers 
Are More Productive Than In-House Teams,” Forbes, May 
21, 2019.

72,3%
Segundo o IDC, 72,3% dos funcionários
trabalharão remotamente até o final de 2020.

95%
Das organizações afirmam que permitir o
trabalho remoto aumentou a retenção dos
funcionários.(3)

85%
Dos funcionários dizem que atingem a
produtividade máxima quando trabalham
remotamente.(4)



As 5 Melhores Práticas 
de Segurança
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Garanta CONECTIVIDADE CONFIÁVEL
O uso de uma rede virtual privada (VPN)
permite que os usuários se conectem com
segurança a sua empresa.

Implementar AUTENTICAÇÃO  ROBUSTA
Soluções de dupla autenticação (MFA)
garantem que apenas usuários realmente
autorizados possam acessar a rede.

Contar com VISIBILIDADE TOTAL
Inspeção total dos tráfegos de entrada/saída e
regras de conformidade para admissão de
dispositivos na rede.

Prevenção contra FUGA DE DADOS
O acesso aos dados confidencias precisa ser
tratado para evitar o comprometimento das
informações e inteligência da empresa.

Promover CULTURA CIBERNÉTICA
O treinamento contínuo dentro da empresa é
essencial para mitigar os riscos cibernéticos.



Benefícios Adicionais

• Redução nos tempos de viagem

• Flexibilidade nos horários

• Melhor equilíbrio entre vida pessoal e trabalho

• Aumento da produtividade

Para os Funcionários

• Aumento da motivação dos empregados

• Redução da rotatividade

• Melhoria da Produtividade e da eficiência

• Economia e redução de custos em ativos de escritório

Para as Empresas



Estratégia Inicial

• Adoção de home-office através da expansão dos Acessos VPN
+ VPN SSL

+ Autenticação Integrada (com 2º. fator de autenticação – email/mobile)

+ Inspeção do Tráfego Completa (IPS/Antimalware/Sandbox/etc)

+ Controle de Conformidade dos endpoints VPN 

(se possui ou não antivírus, versão do sistema operacional, etc)

+ Teleconferência (Teams/Webex/GotoMeeting/Hangouts)

• Ampliação da restrição de acessos básicos
• com regras recursos mais comuns (evitando o acesso integral à rede a 

partir das VPNs)



Estratégia Inicial

Melhor Prática Momento Emergencial Próximos Passos

Conectividade Confiável • Acessos VPN SSL

Autenticação Robusta • Autenticação Integrada com 
MFA via EMAIL/Mobile 
gratuitos

• MFA via Tokens por 
SMS/Celular corporativos

Visibilidade Total • Inspeção de Tráfego
• Políticas Básicas de 

Conformidade

• Ampliar Tipos de Políticas 
de Conformidade;

• Console de Gerência de 
Acessos Remotos;

• Implementar CASB

Prevenção contra Fuga de 
Dados

• N/A • Implementar DLP

Promover Cultura Cibernética • Comunicação Básica
• Adoção Extensiva de 

Colaboração (Teams por ex.)

• Ampliar Educação
• Ampliar Ferramental de 

Colaboração



Próximos Passos

• VANTIX tem tecnologias disponíveis (Fortinet/Sonicwall)
• Implantação no Datacenter como Gateway de Acesso Remoto

• Ativação VPN SSL

• Ativação MFA usuários e integração AD

• Politicas Básicas de Conformidade de Acesso

• Regras de filtragem por Grupo de Usuários

• Cliente
• Definição de Usuários Alvo em 2 ou 3 grupos no máximo

• Comunicação Inicial

• Adotar Reuniões Remotas (MS Teams liberado pela MS por 6 meses)



Elementos da Solução

Matriz e/ou Datacenter

Geral - 100%
• 90% dos funcionários
•

Power users- 8%
• Técnicos de Suporte
• Administradores de rede

Super users- 2%
• Administradores de rede
• Executivos



Elementos da Solucão
Acesso GERAL

Conexão Segura
• Clientes VPN SSL / IPSec ou

Acesso via Virtual Office
• Token para 2FA/MFA
• Agentes de Conformidade de 

Segurança
• Wi-Fi/APs especializados de 

conexão*

Internet

Usuários
Remoto

SSL / IPSec VPN Client

Internet / SaaS

Acesso Direto à 
Internet e 

Aplicações SaaS
Túnel de Suporte

Agente

Suporte Nativo aos SOs

CASB

Token MFA

http://docs.fortinet.com/document/forticlient/6.2.3/administration-guide/723898/getting-started
http://docs.fortinet.com/document/forticlient/6.2.3/administration-guide/723898/getting-started


SAML

FortiClient EMS

Active Directory

FortiGateFortiAuthenticator

On Premises - Cloud - Hybrid

Data Center

SSL / IPSec VPN Gateway

Internet / SaaS

FortiSIEM FortiAnalyzer

NOC-SOC / Central Management / Analytics

FortiManager

Solução Fortinet 

Fortigate (Acessos VPN)

FortiAuthenticator / Active Directory / 
MFA

EMS - Gerenciador de Acessos FortiClient

FortiManager / FortiAnalyzer

FortiCASB

Internet

http://docs.fortinet.com/document/forticlient/6.2.3/ems-administration-guide/40351/adding-a-google-domain
https://docs.fortinet.com/document/forticlient/6.2.3/ems-administration-guide/24450/introduction
https://docs.fortinet.com/document/forticlient/6.2.3/ems-administration-guide/417328/adding-endpoints
https://docs.fortinet.com/document/fortigate/6.2.0/cookbook/392490/dynamic-policies-forticlient-ems
https://help.fortinet.com/fos60hlp/60/Content/FortiOS/fortigate-authentication/FSAE.htm?Highlight=FortiAuthenticator%20SSO
http://docs.fortinet.com/document/forticlient/6.2.3/xml-reference-guide/921514/log-settings
http://docs.fortinet.com/document/fortianalyzer/6.2.3/administration-guide/448471/creating-a-security-fabric-adom
http://help.fortinet.com/fclient/olh/6-0-3/Content/Document/100_Intro/0000_Introduction.htm


Solução Sonicwall

Conceda acesso em Qualquer Lugar e a Qualquer Tempo
Depois de estabelecer a identidade do usuário e do dispositivo,
localização e nível de confiança

Controle seletivamente o acesso a dados, recursos e aplicações
hospedadas, on-premisse, na nuvem ou mesmo híbridas

Aplique múltiplas camadas de segurança de acesso
- Controles de acesso por políticas de identidade
- Multi-fator de autenticação (MFA)
- Baseada em contexto dos dispositivos
- Virtual Office
- Políticas de Geolocalização



Multi-Factor
Authentication (MFA)

Benefícios

• Baixo Custo de Implementação

• Experiência de Usuário Final conhecida

• Melhora substancial da segurança



Virtual Office

Benefícios

• Mantenha TUDO e SOMENTE o que for 
necessário pra cada usuário

• 100% de granularidade



Colaboração –
Office365/Teams

MS Teams
liberado gratuitamente desde 10 Março

Office365
- Email, Colaboração e Vídeo-Conferência Online Excepcionais
- Provê os serviços a usuários Internos e Externos com alta-produtividade
- Serviços de Comunicação (Teams)
- Serviços de Acesso e Compartilhamento de Conteúdos

Modelos de contratação Simplificada
- Pagamentos 100% MENSALIZADOS
- Pay-per-Use (Pós-Pago, como uma Assinatura de TV)
- Não cria compromisso de longo prazo (sem exigência de fidelidade)
- Sob demanda
- É possível aumentar e diminuir as quantidades a qualquer tempo
- É possível mudar, trocar ou fazer upgrades de planos e produtos/serviços
- Tempos de Provisionamento Ultra-Curtos



Entre em contato para 
entender como estamos 
apoiando nesse momento e 
conhecer as opções para 
rápida adaptação.

A Vantix é uma empresa altamente capacitada para

oferecer proteção de dados e alta disponibilidade

para as empresas de forma estratégica, através de

soluções tecnológicas e serviços gerenciados.


