AKAMAI CLOUDLETS: RESUMO DO PRODUTO

Request Control Cloudlet
Forneça acesso condicional para o visitante ao seu conteúdo ou aplicação com base em regras
de correspondência, incluindo endereço IP, localização geográfica, string de consulta, caminho
de URL, cookie ou cabeçalho de solicitação associado à solicitação do visitante.

Controle de acesso é uma parte importante do gerenciamento do acesso do visitante a seu website ou
aplicação. No atual mundo hiperconectado, ter controle sobre quem pode ou não acessar as propriedades da Web é essencial para a proteção do conteúdo e das informações da organização. É importante
garantir que seus recursos permaneçam disponíveis para o seu público-alvo e não sejam prejudicados
por tráfego indesejado que poderia estar aumentando os seus custos. Muitas vezes essas mudanças na
política de controle de acesso precisam ser feitas com rapidez e frequência, criando um desafio para a
equipe de operações da Web.
Com o Request Control Cloudlet, você pode rapidamente permitir ou negar acesso a aplicações
Web do Edge da Akamai Intelligent Platform™ com listas de permissão e de bloqueio fáceis de
gerenciar com base em uma série de regras de equivalência, incluindo endereço IP, localização
geográfica, sequência de consulta, caminho da URL ou cabeçalho de solicitação associado à
solicitação de entrada. Você pode ativar facilmente as políticas dos Cloudlets em poucos segundos
usando a interface de usuário dedicado. Com o Request Control Cloudlet você economiza tempo e
dinheiro, enquanto obtém controle sobre quem pode acessar suas propriedades digitais.

• Controle de fácil acesso para seu website
ou aplicação

Para os proprietários de websites ou aplicações que precisam autorizar ou negar o acesso de
determinados usuários a conteúdo, o Request Control Cloudlet fornece uma ferramenta para
gerenciar facilmente as listas de acesso dos visitantes que ajuda os clientes a simplificar suas
permissões de conteúdo e proporciona flexibilidade para fazer alterações frequentes com rapidez.

• Identificar solicitações baseadas em uma
variedade de regras de correspondência
incluindo endereços IP, geografia, sequência
de consulta, caminho da URL, cookie e
cabeçalho de solicitação

Ao contrário das abordagens do tipo "Faça você mesmo" ou de uma solução implementada no
data center, o Request Control Cloudlet não requer desenvolvimento personalizado, é rápido de ser
provisionado e aproveita o desempenho e a escalabilidade da Akamai Intelligent Platform™.

• Fazer alterações nas regras de política com
muita rapidez

Lista de permissão
Visitante

Data center

BENEFÍCIOS DOS RECURSOS
• Nega o tráfego indesejado
• Permite apenas visitantes ou tráfego
específico conhecido

• Autoatendimento com um policy manager
fácil de usar e API incluído
• Fornecer perfis de acesso para usuários
adicionais dentro de sua organização para
configurar a funcionalidade do Cloudlet sem
lhes dar acesso total à sua configuração no
Property Manager

ÚTIL PARA
• Este Cloudlet é mais adequado para casos
de uso não regulatório ou não conforme
• Permitir que apenas endereços IP conhecidos
acessem uma propriedade da Web de
pré-produção para manutenção, testes de
controle de qualidade ou outros vários fins
comerciais
• Negar rapidamente o acesso à página com
base no cabeçalho Referrer ou se o cabeçalho
Auth não contiver um valor aceitável

Lista de bloqueio
Visitante

Data center

• Negar endereços IP que postem comentários
indesejados ou outros comportamentos
indesejáveis
• Durante eventos de negócios importantes,
negar o tráfego de regiões geográficas de
baixa prioridade para liberar capacidade para
o público-alvo
• Negar as solicitações de uma região geográfica
com alta probabilidade de tráfego ilegítimo e
baixa prioridade para o seu negócio

Fig.1 Gerencie facilmente o controle de acesso à Web por meio das políticas de lista de
permissão e lista de bloqueio
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Request Control Cloudlet
• Confiável e escalonável – beneficie-se da escalabilidade e do desempenho da Akamai Intelligent Platform
• Economize tempo e dinheiro – rápido de configurar e não requer desenvolvimento personalizado no data center
• Controle estendido seguro para outras equipes – fornece perfis de acesso para usuários adicionais configurarem a funcionalidade Cloudlet sem
conceder a eles acesso total à sua configuração da Akamai no Luna Property Manager

Cloudlets Policy Manager

Observação: caso já seja cliente da solução Web Application Firewall ou Kona Site Defender da Akamai, você já terá um recurso semelhante disponível
e não precisará adquirir esse suplemento. Consulte o seu representante da Akamai.

Cloudlets
Os cloudlets são extensões da solução Akamai que solucionam desafios de negócios ou operacionais específicos. Ao permitir que o Akamai Edge
tome as decisões, os clientes ganham flexibilidade, reduzem a utilização de seus recursos e aumentam o controle.

O ecossistema Akamai
A Akamai torna a Internet mais rápida, confiável e segura. Nossas soluções abrangentes são baseadas na globalmente distribuída Akamai Intelligent Platform,
gerenciadas pelo unificado e personalizável Luna Control Center para oferecer visibilidade e controle e contam com o suporte de especialistas de serviços
profissionais, que colocam seus negócios em pleno funcionamento rapidamente e inspiram inovações, à medida que as suas estratégias evoluem.

A Akamai protege e entrega experiências digitais para as maiores empresas do mundo. A plataforma de borda inteligente da Akamai cerca tudo, da empresa à nuvem, para
que os clientes e seus negócios possam ser rápidos, inteligentes e protegidos. As principais marcas mundiais contam com a Akamai para ajudá-las a alcançar a vantagem
competitiva por meio de soluções ágeis que estendem a potência de suas arquiteturas multinuvem. A Akamai aproxima as decisões, aplicações e experiências dos usuários
mais do que nenhuma outra, afastando ao mesmo tempo ataques e ameaças. O portfólio de soluções de segurança de borda, desempenho na Web e em dispositivos móveis,
acesso corporativo e entrega de vídeo da Akamai conta com um excepcional atendimento ao cliente, análise e monitoramento 24 horas por dia, 7 dias por semana, durante
o ano inteiro. Para saber por que as principais marcas mundiais confiam na Akamai, visite www.akamai.com, blogs.akamai.com ou @Akamai no Twitter. Nossas informações de
contato globais podem ser encontradas em www.akamai.com/locations. Publicado em 11/18.

