ESTUDO DE CASO AKAMAI

Grande varejista on-line utiliza o Enterprise Threat
Protector da Akamai para a proteção contra
ransomware

Requisitos
• Simples de instalar e manter
• Interrupção mínima na rede
• Deve bloquear as instâncias de phishing, malware e ataques de ransomware

A empresa
Um grande varejista on-line conhecido pela forte atenção no atendimento ao cliente emprega apenas uma pequena equipe
de segurança. Com uma equipe enxuta, quaisquer investimentos em tecnologia que o varejista realiza são considerados
cuidadosamente com relação à facilidade de implementação, manutenção geral, tempo de inatividade durante a implantação
e a confiabilidade.

Situação
Esse varejista on-line, que também é um dos clientes de Web Performance da Akamai, descobriu sobre a nova solução de segurança Enterprise
Threat Protector, que protege proativamente as empresas contra ameaças avançadas, tais como malware, ransomware, phishing e exfiltração de
dados que exploram o DNS (Sistema de Nomes de Domínio). Ao compreender que eles estavam naturalmente em risco, o varejista iniciou uma
avaliação gratuita de 30 dias para determinar se o produto Enterprise Threat Protector era necessário.

Por que a Akamai?
O varejista iniciou uma avaliação obtida no marketplace on-line da Akamai, e o Enterprise Threat Protector foi tão fácil de integrar e simples
de configurar que nenhum suporte foi necessário. Durante a avaliação de 30 dias, o Enterprise Threat Protector bloqueou um grande número
de solicitações de controle e comando relacionadas a instâncias do ransomware Locky. Após alguns dias dessa constatação, o cliente adquiriu
o Enterprise Threat Protector diretamente do marketplace on-line. Eles afirmaram que o produto já recompensou o investimento apenas pela
mitigação dessa única instância de ransomware. A duração do processo desde a ativação da versão de avaliação pelo cliente até a compra
efetiva foi de 45 dias. O cliente afirmou que, dada a simplicidade de configuração, a ausência de interrupções para a rede ou usuários
e o conhecimento técnico mínimo necessário para o gerenciamento, o caso de negócios e a tomada de decisão foram fáceis.

A Akamai, a maior e mais confiável plataforma de entrega de serviços em nuvem do mundo, torna mais fácil para seus clientes o fornecimento das melhores
e mais seguras experiências digitais em qualquer dispositivo, a qualquer momento e em qualquer lugar. A escala da plataforma amplamente distribuída da Akamai
é incomparável, com mais de 200.000 servidores em 130 países, oferecendo a seus clientes desempenho e proteção superiores contra ameaças. O portfólio de
soluções de desempenho na Web e em dispositivos móveis, segurança na nuvem, acesso corporativo e entrega de vídeo da Akamai conta com um excepcional
atendimento ao cliente e monitoramento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Para saber por que as principais instituições financeiras, os líderes de e-commerce,
os provedores de mídia e entretenimento e as organizações governamentais confiam na Akamai, acesse www.akamai.com, blogs.akamai.com ou @Akamai no
Twitter. Encontre nossas informações de contato globais em www.akamai.com/locations. Publicado em 10/17.

