BAUDUCCO ADOTA
SONICWALL PARA APOIAR
EM SUA EXPANSÃO E
PROTEGER SUA REDE E
APLICAÇÕES CRÍTICAS
Gigante do mercado nacional e global de alimentos usa Firewall de
Próxima Geração para proteger, ter visibilidade de tráfego e garantir
alta disponibilidade em aplicações críticas.
Necessidades do negócio
A Bauducco é a maior produtora de panetones do mundo – além do Brasil,
exporta seus produtos para mais de 50 países. A empresa conta com
diversas fábricas, centros de distribuição e lojas Casas Bauducco espalhados
pelo país, além de atender a mais de 150 mil pontos de venda. Os 2000
usuários da empresa dependem da rede corporativa para acessar aplicações
críticas. Para garantir a segurança e a alta disponibilidade dos sistemas de
uma empresa em constante expansão, a equipe de TI buscou no mercado
o Firewall de Próxima Geração mais alinhado às demandas da Bauducco.
Nesta empreitada, utilizou ferramentas de apoio à decisão como o Balanced
Scorecard e a realização de Provas de Conceito (PoC). A meta era identificar
a oferta que colaboraria com a luta contra o ransomware e o phishing,
ofereceria recursos de HA (high availability) e protegeria a rede contra
falhas e ataques. Era fundamental, também, escolher uma solução capaz de
intervir em localidades remotas da rede Bauducco, incluindo espaços que
não contassem com um time local de TI.

“Durante o processo de seleção do Firewall
de Próxima Geração, a PoC confirmou o que
a análise produzida pelo Balanced Scorecard
havia mostrado: que a alta disponibilidade,
o balanceamento e a performance que o
equipamento SonicWall apresentou durante os
testes certificaram que a solução seria aderente
às nossas necessidades. Temos, hoje, um ambiente
alinhado às boas práticas de mercado”.
Jefferson George Kiocia, Especialista em
Infraestrutura de TI da BAUDUCCO

Solução
A análise construída com apoio do Balanced Scorecard e das Provas de
Conceito (PoC) com as soluções SonicWall indicou que essa plataforma
era a melhor resposta para os desafios. Durante a PoC, em especial,
comprovou-se que a alta disponibilidade, o balanceamento e a performance
do equipamento SonicWall eram aderentes às necessidades apontadas
para o projeto. A conectividade e a segurança da rede Bauducco contam,
agora, com os recursos dos Firewalls de Próxima Geração da SonicWall,
um appliance com múltiplas funções de segurança. Essa plataforma é
complementada pelo SonicWall Analyzer, ferramenta de gestão que gera
relatórios atualizados sobre o que se passa em cada uma das localidades
que utilizam as soluções SonicWall de segurança da rede. A implementação
do Firewall de Próxima Geração da SonicWall aconteceu sem nenhuma
descontinuidade para os negócios da Bauducco, de forma totalmente
transparente para os usuários finais.

Benefícios
•
•
•
•

Defesa contra ransomware e phishing
Alta disponibilidade da rede corporativa
Visibilidade sobre o ambiente, incluindo pontos remotos
Alinhamento às melhores práticas do mercado
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Soluções Utilizadas

Setor: Alimentos
País: Brasil e mais 50 países
Website: www.bauducco.com.br

•
•

SonicWall NSa e TZ Series com SonicWall Capture ATP
SonicWall Analyzer

Conheça outros estudos de caso em: www.sonicwall.com

