Rodoserv centraliza gestão de segurança
com Appliance Aker.

Grupo Rodoserv

O Cliente
Quem viaja Brasil afora sabe que os melhores postos do país estão na Rodovia Castelo Branco. O Grupo RodoServ possui postos revolucionários, que introduziram um novo conceito de atendimento e praticidade ao ramo de atividade. Além disso, contam com estrutura
fantástica, com tudo o que você precisa para transformar sua “paradinha” num dos melhores momentos da viagem. Com mais de 20 anos
de história é um dos principais Grupos de Postos de Estrada do País, o Grupo Rodoserv possui atualmente 600 funcionários, sendo que
destes, 03 são analistas internos de tecnologia.

Ambiente antes do projeto Aker
Fernando B Santos, Gerente de TI do Grupo Rodoserv, comenta que necessitava implantar novas políticas de segurança ao ambiente,
focando principalmente na disponibilidade de acesso, contingência, prevenção de invasões e gerenciamento de identidade. Detectamos
em nosso ambiente a complexidade e descentralização de informações, regras desorganizadas e falhas. Não existia análise dos log’s e
acompanhamento do que estava ocorrendo em nossa rede, balanceamento e contingência de links eram inexistentes. Utilizávamos uma
solução de segurança em FreeBSD, no qual não tínhamos uma gerência efetiva do que acontecia de fato com a segurança, além de ser
uma solução sem garantia de continuidade, de atualização de vulnerabilidades, manutenção de código e suporte especializado. Estávamos à procura de uma ferramenta homologada e reconhecida pelo mercado, que agregasse ao nosso ambiente a facilidade no gerenciamento e integrasse todas as soluções em um único produto.

Resultados após a implantação
Em parceria com a DX4 Tecnologia, implantamos a nova infraestrutura de segurança integrada. Para isso, optamos pelos produtos da
Aker Security Solutions, a solução dimensionada para nosso ambiente foi o Aker Firewall UTM, que agrega filtro de pacotes, segurança
de aplicação, navegação segura, antivírus, auditoria de logs, MSN e sites em um único produto, permitindo o gerenciamento através de
uma única interface unificada com tecnologias convergentes, hoje agregam segurança para todo o ambiente de rede do Grupo Rodoserv.
O conjunto de soluções integradas da Aker é responsável pelo alto nível de segurança e proteção dos ativos do Rodoserv, proporcionando
de forma rápida e proativa ferramentas para a solução de qualquer problema no que tange a administração da segurança de informação.
“Com o rápido crescimento da empresa e expansão de novas unidades, achamos importante implantar um sistema unificado e que facilitasse a gestão de acessos e ainda nos deu total estabilidade no serviço de VPN (conexão remota), além de rapidez no trafego de dados.
Hoje temos controle total de nosso ambiente e garantia na disponibilidade com SLA muito reduzido”, conclui Fernando Benedito.

Soluções aplicadas ao ambiente
n Aker Firewall UTM Appliance MiniBox 250
n AWCA

