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A Ceitec tem por objetivo principal ampliar o crescimento da área de semicondu-

tores no Brasil, trazendo para o país uma base sólida para o desenvolvimento da 

indústria eletrônica. Pela natureza de seu negócio, que envolve desenvolvimento 

de produtos e tecnologias, a empresa precisava de uma solução de segurança 

avançada, multiplataforma e com gerenciamento facilitado, que simplificasse as 

tarefas operacionais da rotina de um ambiente de TI extremamente complexo. 

O CLIENTE

Após analisar a demanda inicial e o ambiente da Ceitec, a Solo Network elegeu a solução da Kaspersky como ideal para atender 

a necessidade da empresa, possibilitando um alto nível de segurança e gerenciamento.  A Solo conduziu, juntamente com a 

equipe de TI do cliente todas as etapas do projeto, desde a implementação do servidor administrativo, passando pela configu-

ração de regras e políticas até a remoção da solução que era usada anteriormente. Com a nova solução, a Ceitec ganhou 

inúmeras funcionalidades que estão fazendo toda a diferença no seu dia a dia, como:

A SOLUÇÃO

A NECESSIDADE

A Ceitec - Centro de Excelência em Tecnologia 

Eletrônica Avançada é uma empresa pública que 

atua no segmento de semicondutores, projetando, 

fabricando e comercializando soluções para identifi-

cação automática (RFID e smartcards) e aplicações 

específicas (ASICs) nas mais variadas áreas, como 

identificação de animais, medicamentos, etc.

Ceitec investe em solução Kaspersky 
para proteger seus dados em múltiplas 
plataformas

SOLUÇÕES QUE VALORIZAM E IMPULSIONAM SUA EMPRESA

CASE DE SUCESSO

Diagnóstico do ambiente;

Implementação do servidor 

administrativo;

Configuração de regras, políticas e 

recursos;

Homologação em diferentes 

plataformas;

Remoção da solução anterior;

Implementação dos recursos em 

todos os dispositivos.

AÇÕES

Solução de segurança de dados multi-

plataforma.

Solução de segurança de dados multi-

plataforma.
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Kaspersky Security For Business 

Advanced.

Kaspersky Security For Business 

Advanced.

UTILIZANDO

Aumento da eficiência de gerenciamento dos sistemas de 

TI através das várias funções de segurança e administração 

disponíveis no console.

Proteção anti-malware avançada em múltiplas platafor-

mas incluindo desktops e notebooks Windows, Mac,Linux e 

servidores de arquivos Windows e Linux.

Eliminação de vulnerabilidades e gerenciamento de 

correções com o controle centralizado da avaliação de 

vulnerabilidade e da distribuição de correções mais recentes.

Impedimento da perda de informações confidenciais 

através da funcionalidade de criptografia de dados flexíveis 

que ajuda na aplicação da criptografia de arquivos, pastas, 

discos e dispositivos removíveis, feita pela console. 

Proteção dos dispositivos móveis pelas rigorosas tecno-

logias de segurança móvel que protegem as plataformas 

móveis contra malware, phishing, spam etc. Além disso, conta 

com a ativação de várias funções de gerenciamento de 

dispositivos móveis (MDM) e gerenciamento de aplicativos 

móveis (MAM) (por meio de uma interface única), economizan-

do tempo e facilitando a implantação de políticas unificadas de 

segurança móvel.



A Solo Network é uma das maiores revendas de valor agregado do Brasil, possuindo grande experiência em consultoria, forneci-

mento, implementação e gerenciamento de produtos de fabricantes como Adobe, Autodesk, HP, Kaspersky e Microsoft. Atuando 

como provedor de soluções de TI integradas,  tem como objetivo prestar serviços de qualidade superior, através das melhores 

soluções e práticas de TI.
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“A solução da Kaspersky implantada em parceira com a Solo Network proporcionou 

para a CEITEC uma série de benefícios de segurança, além de contemplar em uma única 

plataforma outros projetos que estavam previstos no roadmap da TI. A suíte da Kasper-

sky substituiu a solução de endpoint security existente, agregando novas funcionalidades e melhor 

gerenciamento do parque computacional da empresa, dispositivos móveis e removíveis, criptogra-

fia e inventário. Além disso, o processo de implantação pela equipe da Solo Network foi muito bem 

sucedido, desde o planejamento, execução e pós-implantação, sem impactos nas operações críticas 

da empresa. Portanto, temos total satisfação em agradecer a parceria, profissionalismo e quali-

dade do trabalho executado”

DEPOIMENTO DO CLIENTE
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Centralização do gerenciamento de sistemas e segurança 

através do console de gerenciamento integrado que fornece 

controle centralizado de todas as tecnologias de segurança de 

endpoints, eliminando a complexidade da gestão. 

Implantação de sistemas operacionais e aplicativos de 

terceiros automatizada, remota e via rede, facilitando o 

trabalho da equipe de TI e o gerenciamento dos ativos instala-

dos.
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