
Veja
O que existe em sua rede 
e como ela se comporta 

Detecte
Ameaças cibernéticas, riscos 
e anomalias para ter uma 
resposta mais rápida 

Unifique
Segurança, visibilidade e 
monitoramento em todos 
os seus ativos

Vantage
• A plataforma escalável de SaaS oferece segurança e 

visibilidade incomparáveis
• Proteja qualquer número de ativos de OT, IoT, TI, borda e 

nuvem, em qualquer lugar
• Acelere a resposta a ameaças e garanta resiliência operacional 

Sensores Guardian
• Descoberta de ativos e visualização de rede
• Avaliação de vulnerabilidade e monitoramento de risco
• Detecção de anomalias e ameaças

Threat Intelligence
• Atualizações regulares para detectar ameaças emergentes 

e novas vulnerabilidades

Asset Intelligence
• Atualizações regulares para detecção de anomalias

Central Management Console (CMC)
• Monitoramento baseado em nuvem pública ou borda de 

milhares de sensores Guardian

VISÃO GERAL DA SOLUÇÃO 

A solução líder para 
segurança e visibilidade 
de OT e IoT   
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Nozomi Networks
A solução líder para segurança e 
visibilidade de OT e IoT 

nozominetworks.com

Proteção das maiores organizações do 
mundo
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Mineração
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Serviços públicos
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A Nozomi Networks acelera a transformação digital protegendo a infraestrutura 
crítica mundial, organizações industriais e governamentais contra ameaças 
cibernéticas. Nossa solução oferece visibilidade excepcional de rede e ativos, 
detecção de ameaças e percepções para ambientes OT e IoT. Os clientes confiam em 
nós para minimizar o risco e a complexidade, maximizando a resiliência operacional.  

Indústria química

Água

Fabricação

Aeroportos

Indústria automotiva

Alimentação e varejo

Logística

Cidades inteligentes

Transportes

Automação predial

Empresas de grande porte

Ambientes fortificados

• Até 500,000 nós

• 3-6 Gpbs de capacidade máxima 

• 500–5,000 nós

• 100–250 Mbps de capacidade máxima

Empresas de médio porte

• Até 40,000 nós

• 250 Mbps–1 Gbps de capacidade máxima

Ambientes virtuais e containers

Sensores Guardian CMC

Para ver as especificações técnicas completas e atuais, visite  nozominetworks.com/techspecs

• 1,000–40,000 nós

• 1 Gbps de capacidade 

máxima

• Gatewatcher

• Siemens RUGGEDCOM

Locais Remotos 

• Até 15 Mbps de capacidade

• Requer Guardian

Portable Scenarios

• 2,500 nós

• 200 Mbps de capacidade máxima

Empresas de médio porte

• Máximo de 50 sensores 

Guardian gerenciados

• 1 Gbps de capacidade máxima

Ambientes de nuvem  
ou virtuais

SENSORES VIRTUAL EDIÇÃO CONTAINER

• Nuvem - Amazon AWS e 

Microsoft Azure

•  Virtual - Hyper-V 2012+, KVM 1.2+, 

VMware ESX 5.x+, XEN 4.4+ 

•  Máximo de 400 sensores 

Guardian gerenciados

•  2,000,000 máx. elementos de 

rede protegidos

https://nozominetworks.com/techspecs

