FUSÕES E AQUISIÇÕES

VISÃO GERAL
Overview

Arquitetura de referência

Para acelerar as fusões e as aquisições, a Akamai Intelligent Edge
Platform consolida várias redes sem alterar a infraestrutura existente.
Ela fornece aos novos funcionários acesso a aplicações corporativas com
a eficiência de um único conjunto de controles de segurança e acesso.
Isso reduz a complexidade e os custos associados às consolidações
de rede e usuário, aprimora a experiência do usuário final e aumenta
a produtividade.
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Os funcionários da empresa 1 e da empresa 2 acessam as aplicações
corporativas e a Internet por meio da Akamai Intelligent Edge Platform.

EDGE PLATFORM

Gerenciamento

A proteção contra ameaças protege os usuários contra malware, phishing
e conteúdo mal-intencionado da Web e, ao mesmo tempo, fornece
visibilidade da empresa.
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DDoS/WAF

Acesso a aplicações
Aplicações corporativas

Para aplicações corporativas, os servidores de borda derrubam
automaticamente ataques DDoS na camada de rede e inspecionam
solicitações da Web para bloquear ameaças mal-intencionadas, como
injeções de SQL, XSS (cross-site scripting) e RFI (inclusão de arquivo
remoto).
A identidade do usuário é estabelecida usando armazenamentos
de identidade locais, baseados em nuvem ou da Akamai. As duas
empresas podem trazer sua própria fonte de autenticação e ter acesso
aos recursos de ambas as empresas.
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Com base na identidade do usuário e em outros sinais de segurança,
o acesso é concedido apenas à aplicações necessárias, e não a toda
a rede corporativa.
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A Akamai Intelligent Edge Platform encaminha os usuários autorizados
e autenticados para as aplicações corporativas relevantes.
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PRINCIPAIS PRODUTOS
Proteção contra ameaças ► Enterprise Threat Protector
DDoS/WAF ► Kona Site Defender ou Web Application Protector
Acesso a identidades e aplicações ► Enterprise Application Access
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