Transurb-Grande Bauru implanta novas
politicas de segurança com solução Aker

Transurb-Grande Bauru

O cliente
Fundada em 2002, a Associação das Empresas do Transporte Coletivo Urbano de Bauru (Transurb) representa as três concessionárias do
serviço público de transporte coletivo de passageiros – Transporte Coletivo Grande Bauru, Baurutrans CN Transportes Gerais e Cidade
Sem Limites. A Transurb também é a responsável pela emissão, venda e controle dos cartões eletrônicos e créditos tarifários (passes) aos
usuários do serviço em Bauru, bem como pela padronização de ações e procedimentos que visem à eficiência do sistema. No âmbito de
sua atividade, a Transurb articula as empresas concessionárias nos esforços em favor da inovação tecnológica e da capacitação humana,
assim prestando tanto à clientela interna formada pelos colaboradores como aos usuários do serviço um ambiente de respeito, eficiência
e confiabilidade.

Ambiente antes do projeto Aker
Ednei Damasceno, Gerente de TI da Transurb-Grande Bauru, comenta que necessitava implantar novas políticas de segurança ao ambiente, focando principalmente na facilidade de uso, prevenção de invasões, gerenciamento de acesso à internet e principalmente segurança
e controle das aplicações virtuais. Tínhamos um ambiente complexo, com informações descentralizadas, com regras desorganizadas e
redundantes em nosso ambiente. Não existia análise dos log’s e acompanhamento do que estava ocorrendo em nossa rede, devido à
limitada ferramenta de relatório existente, vários módulos independentes e ainda a falta de integração com o ambiente virtual, que dificultava ainda mais a gestão interna. Utilizávamos uma solução de segurança em Linux, no qual não tínhamos uma gerência efetiva do que
acontecia de fato com a segurança, além de ser uma solução sem garantia de continuidade, atualização de vulnerabilidades, manutenção
de código e sem suporte especializado. Estávamos à procura de uma ferramenta homologada e reconhecida pelo mercado, que agregasse ao nosso ambiente, facilidade no gerenciamento, agilidade no processo e integração todas as soluções de segurança em um único
produto e que garantisse o controle total das informações trafegadas na rede.

Resultados após a implantação
Em parceria com a DX4 Tecnologia, implantamos a nova infraestrutura de segurança unificada. Para isso, optamos pelos produtos da Aker
Security Solutions, sendo que a solução dimensionada para nosso ambiente foi o Aker Firewall Software, que agrega filtro de pacotes,
segurança de aplicação, navegação segura, auditoria poderosa de logs, MSN e sites em um único produto, permitindo o gerenciamento
através de uma interface unificada com tecnologias convergentes, hoje agregam segurança para todo o ambiente de rede da Transurb-Grande Bauru.
O conjunto de soluções integradas da Aker é responsável pelo alto nível de segurança e proteção dos ativos da empresa, proporcionando
de forma rápida e proativa, ferramentas para a solução de qualquer problema relacionado à gestão da segurança de informação, com
relatórios bem detalhados de todo o ambiente.
“Com o rápido crescimento da empresa e expansão de novas unidades, achamos essencial implantar um sistema unificado de segurança
da informação e que facilitasse a gestão. Com isso, procuramos uma empresa de grande credibilidade e experiência no mercado para implantar a solução Aker. Tivemos ainda redução de custos operacionais com a gestão da rede, pois houve a redução no tempo de resposta
com a diminuição no SLA interno, conclui Ednei Damasceno”.
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