Eliminação da VPN tradicional

VISÃO GERAL
Overview
A Akamai Intelligent Edge Platform permite que você forneça
acesso a aplicações corporativas com a eficiência de um conjunto
único de controles de segurança e acesso. E, ao mesmo tempo,
restringe os usuários às aplicações necessárias. Isso economiza
recursos, melhora o desempenho e reduz os riscos.
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1

Os usuários acessam aplicações corporativas por meio da Akamai
Intelligent Edge Platform.

2

O fornecimento de conteúdo do cache melhora o desempenho da
aplicação e reduz custos de largura de banda.

3

A otimização de protocolos melhora os protocolos da Web para
proporcionar melhor desempenho de aplicações.

4

A otimização de rota seleciona o caminho ideal na Internet para
evitar reduções de desempenho e gargalos na Web para melhorar
as experiências das aplicações.

5

A pré-conexão verifica páginas e estabelece conexões com recursos
locais e baseados em IaaS antes que eles sejam necessários.

6

A identidade do usuário é estabelecida usando armazenamentos
de identidade locais baseados em nuvem ou da Akamai.

7

A autenticação multifator para aplicações corporativas é compatível
com e-mail, SMS, TOTP ou integração perfeita com terceiros, como
o Duo Security.

8

Com base na identidade do usuário e em outros sinais, o acesso é
fornecido apenas para as aplicações necessárias, e não para toda
a rede corporativa.

9

A Akamai Intelligent Edge Platform encaminha usuários autorizados e
autenticados para as aplicações corporativas relevantes.
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Aceleração de aplicações ► Ion
Acesso a identidades e aplicações ► Enterprise Application Access

