PROTEÇÃO PARA INFRAESTRUTURA DE REDE DE DADOS

Detecção avançada para proteção
de rede de dados dos líderes mundiais
em tecnologia de fibra óptica

As organizações atuais enfrentam um cenário de segurança
cibernética desafiador e em constante mudança, exigindo uma
abordagem abrangente de 360 graus para a segurança de dados.
Os atuais Sistemas de Gerenciamento de Rede (NMS) geralmente
se concentram em protocolos de rede de nível superior e transações
deixando os clientes cegos para ameaças dentro da camada física
da rede. Tais sistemas muitas vezes tentam detectar atividades malintencionadas baseadas na integridade da interface e do fluxo de
dados, à altura em que o dano já está feito.
Trabalhando de forma autônoma ou em conjunto com as plataformas
NMS existentes, as soluções de proteção de infraestrutura de rede de
dados da FFT oferecem aos clientes uma completa imagem da sua
segurança física da rede e integridade operacional, antes que a redes
sejam acessadas.

A DIFERENÇA FFT
Utilizando tecnologias de
detecção de fibra óptica à base
de laser ao longo de um cabo
de transporte sensível, intrusão
e distúrbios não autorizados
ou eventos de manipulação
não planejados podem ser
detectados, localizados e
gerenciados em toda a área
sensível de forma rápida e fácil.
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Embora as plataformas de
gerenciamento de rede típicas
possam apenas fornecer visão
de intrusão em nível de rede ou
de segmento, as soluções FFT
vão além, identificando a área
ou zona específica onde ocorre
o distúrbio. Esse monitoramento
detalhado funciona em conjunto e

adjuntos físicos, como racks

se complementa às plataformas de
gerenciamento de rede existentes,
oferecendo aos clientes uma visão
abrangente de sua rede de dados
em todas as camadas OSI.
As soluções FFT funcionam com
o SNMP padrão da indústria para
integração com plataformas
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que a FFT não intercepta, processa
ou monitora os próprios pacotes

de área que abrange mais de
2500 quilômetros quadrados com
uma rede altamente distribuída,
um requisito crítico de resposta
de 15 minutos pela equipe
de segurança para qualquer
tentativa de intrusão de rede.
Múltiplos controladores FFT são
implantados ao longo da rede
backbone do local para identificar
intrusões em tempo real e
permitir a resposta necessária.
TRANSPORTE DE DADOS DE
FIBRAS SUBMARINAS - Uma rede
de transporte de cabo sensível
composta de distribuição
terrestre e submarina com
um caminho de rede de vários

quilômetros. As soluções FFT
implantadas para permitir o
monitoramento da transição
crítica de cabos oceânicos
de mar para terra, incluindo o
monitoramento de adjuntos
físicos, como as tampas de
acesso para as câmaras e
gabinetes de emendas.
REDES EM ÁREAS
METROPOLITANAS - FFT Secure
Link™ foi selecionado para a
proteção física de redes de
comunicação e dados altamente
sensíveis em várias instalações
do governo dos EUA dentro
de uma área metropolitana.
Uma ligação de fibra ótica de 7
quilômetros entre instalações
ao longo das principais estradas
públicas, incluindo as câmaras de
acesso público, é monitorada em
tempo real pela solução da FFT.

existentes, bem como uma API
abrangente e interfaces de alarme
físico para integração de parceiros
em sistemas de segurança física,
plataformas de gerenciamento de
vídeo e plataformas de informação
situacional.
Além disso, através do uso de
nossa plataforma de software
de monitoramento FFT CAMSTM,
os clientes podem monitorar
redes diretamente com ou sem
integração em plataformas NMS
existentes. O CAMS também
permite que várias soluções
FFT sejam implantadas em
configurações complexamente
distribuídas e monitoradas de
forma centralizada como uma
solução única e abrangente.

POR QUE A FFT?
A FFT é especializada no setor
de segurança, com uma gama
de produtos construída em
muitos anos de conhecimento
e experiência exclusivamente
desenvolvendo tecnologia de
fibra ótica superior.
Os produtos da FFT
maximizam a sensibilidade e
a probabilidade de detecção,
minimizando a probabilidade
de alarmes causados pelo
ambiente, proporcionando uma
solução mais confiável.
Com um portfólio de produtos
amplo e versátil, as soluções da
FFT são adequadas para uma
ampla gama de aplicações e
são eficazes para distâncias
curtas e longas.
Com cada novo projeto vem um
conjunto de desafios novos e
familiares e a equipe altamente
qualificada da FFT trabalha com
seus clientes para criar uma
solução completa e compatível
com suas necessidades e
exceder suas expectativas.
As soluções da FFT oferecem
excelente durabilidade e
confiabilidade. O cabeamento
de fibra óptica é altamente
resistente ao clima e à
corrosão, imune a ataques
elétricos e interferências
eletromagnéticas e não requer
energia nem eletrônica no
campo.
É por isso que as soluções
FFT não são apenas fáceis
de instalar, mas também
requerem manutenção
mínima, permitindo economias
significativas ano a ano e
reduzindo o custo total de
propriedade.
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NOSSA PRESENÇA GLOBAL

FFT tem uma presença global, com a nossa equipe presente em seis continentes.
ESCRITÓRIOS FFT		

EQUIPE FFT DE VENDAS E SUPORTE

CONTATO FFT
Para mais informações, por favor visite o nosso website ou contate a nossa equipe:
E-mail sales@fftsecurity.com
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