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Uma empresa do Grupo Intersolid, focada nos cuidados e gerenciamento de sua infraestrutura 

tecnológica e banco de dados. 

 

A Intersoul conta com profissionais especialistas em administração de banco de dados e 

segurança de T.I, com alto nível de qualificação e experiência em ambientes de grande porte. 

Esses especialistas trabalham de forma proativa com o objetivo de antecipar problemas, 

considerando que agilidade e eficiência são pré-requisitos para um bom atendimento. Qualquer 

pequeno problema pode ser crítico para o negócio dos clientes. 

 

Oferecer um serviço de alta qualidade com um custo atraente é um dos focos da Intersoul, além 

de proporcionar ao clientes a tranquilidade e segurança de que as melhores práticas de 

gerenciamento e tecnologias estão sendo aplicadas.   

 

“Dedique-se exclusivamente a expandir seus negócios, tendo a garantia que a Intersoul 

permita o melhor funcionamento da sua estrutura tecnológica.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A empresa 



 

 

 

 

 

 
Proteja sua rede corporativa, contra as ameaças da internet, controlando e monitorando as 

atividades dos usuários, aumentando assim a produtividade e trazendo um ambiente seguro, 

para sua empresa. 

IS-NetControl são programas que atuam na borda de uma rede, ou seja, é por eles que todos 
os tráfegos de rede passam. Eles filtram, protegem e direcionam esse tráfico. 

Justamente por esta posição estratégica é possível configurá-los para promover melhor 
segurança, permitindo acesso apenas ao que é necessário. Esta configuração é feita no Firewall 
pois a maioria do que trafega pela internet e nas redes é feito por meio do protocolo TCP/IP e 
do uso de portas. 

Através do Proxy é possível gerenciar o que cada usuário está acessando, proibindo sites e 
downloads de determinados arquivos. Maior segurança para que redes acima de computadores 
fiquem protegidas contra invasões, perdas causadas por vírus ou roubos de informação causada 
por trojans, bem como outros danos causados por outros malwares. 

Ainda é possível criar regras no Firewall para que a rede possa ser acessada externamente. Nesse 
caso, uma pessoa de casa ou em uma viagem de negócios, poderia acessar os recursos que estão 
na rede da empresa. É o acesso à intranet da empresa usando como via de acesso à internet. 

 

 

 

 
 
 
Um conjunto completo de recursos de segurança integrados em tudo-em-uma solução 

projetada para manter sua rede segura e protegida. 

 

 

Stateful Firewall 
Proteja sua rede contra ameaças da 
Internet, proporcionando acesso adequado 
aos recursos dentro e fora da rede. 

 

VPN (OpenVPN & IPsec) 
Forneça acesso remoto para os 
seus funcionários e conectar 
vários escritórios em conjunto, 
através de nossa tecnologia VPN 
simples e segura. 
 

 

Email Security 
Proteja seus negócio e clientes usuários e 
recursos contra spam, vírus, phishing e 
outras ameaças de e-mail. 

 

Prevenção de Intrusão (IPS) 
Aproveite o poder de inspeção 
profunda de pacotes para ganhar 
controle sobre todas as ameaças 
de rede interno e externo. 

IS-NetControl  

Principais Características 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Multi-WAN (com failover) 
Aumentar a disponibilidade e largura de 
banda de rede, utilizando várias ligações à 
Internet de banda larga, incluindo suporte 
para modem 3G/4G. 
 

 

Hotspot (Captive Portal) 
Fornecer uma solução hotspost 
segura, integrada e customizável 
a seus clientes, funcionários. 

 

Gerenciamento Centralizado 
IS-NetControl é a ferramenta de gestão 
baseada na Web para acesso, suporte e 
atualização e upgrade.   

Qualidade de Serviço (QoS) 
Assuma o controle de sua largura 
de banda de rede de utilização e 
estabelecer prioridades para 
aplicações críticas de negócios, 
como VoIP, web, e-mail e muito 
mais.  
 

 

Relatórios 
Ver em tempo real relatórios históricos para 
toda a sua atividades de rede incluindo 
relatórios de uso da web. 

 

High Availability (Failover 
Hardware) 
Eliminar o risco de falha de 
hardware, agrupando duas 
unidades em conjunto para obter 
os mais altos níveis de 
confiabilidade. Ela não se aplica 
ao módulo Hotspot. 

 

Web Security 
Assuma o controle sobre quem pode 
navegar e quais sites podem ser acessado, e 
ao mesmo tempo proteger sua rede contra 
ameaças da web. 

  



 

 

 
 

 

 

Característica Anual Mensal 
Configuração de relatórios básicos X X 
Treinamento da ferramenta PÓS implantação 8 horas X X 
Criação de regras de acesso (implantação) X X 
Alteração/Inclusão de regras de acesso PÓS implantação  X 
Atualização de versão e recursos  X 
Suporte remoto grátis  X 
Atividades monitoradas 24x7  X 
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