Citrix traz recursos de firewall de
aplicações Web para a nuvem
Empresa lança novo serviço com recursos inteligentes para fornecer
segurança adicional a aplicações e APIs em ambientes multicloud
São Paulo, 30 de julho de 2020 – Hoje colaboradores devem poder trabalhar de qualquer lugar. E a TI
precisa garantir que as aplicações necessárias para a realização das tarefas sejam entregues de maneira
segura e confiável. Para ajudar nessas duas frentes, a Citrix Systems, Inc. (NASDAQ: CTXS) lançou hoje o
Citrix® Web App e o API Protection ™, um novo serviço em nuvem que fornece segurança abrangente
para aplicações e APIs em ambientes multicloud.
"Os modelos flexíveis para adoção de aplicações de trabalho e multicloud que as empresas precisam
sustentar expandiram bastante a superfície de ataques defendida pela TI ", diz Mihir Maniar, vicepresidente de gerenciamento de produtos de rede. "As soluções de segurança baseadas na nuvem são
uma maneira rápida, fácil e econômica de se fazer isso. Com os aprimoramentos de nossas ofertas de
firewall de aplicações web podemos simplificar e acelerar o processo".
Uma abordagem abrangente e consistente
Com o Citrix Web App e Proteção API, organizações de TI de todos os tamanhos podem fornecer
proteção holística contra ameaças cibernéticas e permitir uma postura de segurança consistente em
ambientes multicloud. Construído no Citrix Web App Firewall ™ e aprimorado com proteção volumétrica
contra DDoS e recursos expandidos de aprendizado de máquina, o serviço permite à TI:
• Definir a segurança específica para aplicações e API para proteger contra as Top 10 ameaças da
OWASP e Zero-Day.
• Aproveitar uma das maiores redes de scrubbing do mundo para proteger aplicações de grandes
ataques DDoS.
• Reduzir os erros de configuração de segurança e simplificar a visibilidade e a governança em
ambientes multicloud.
• Configurar facilmente regras e políticas além de ajustá-las conforme a mudança dos requisitos de
segurança da aplicação.
• Proteger aplicações rapidamente, onde quer que sejam implantadas, sem infraestrutura adicional ou
complexidade operacional.
• Escalar em minutos com atualizações simples de licença.
"Aplicações e APIs estão entre os ativos mais valiosos - e vulneráveis - que uma empresa possui e
protegê-los nunca foi tão desafiador", diz Maniar. "A Citrix está comprometida em fornecer aos nossos
clientes ferramentas de última geração para proteger contra ataques de aplicações conhecidas e
desconhecidas, além de inteligência para permitir correções mais rápidas".
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Clique aqui para saber mais sobre as soluções WAF (firewall de aplicativo web) líderes de mercado da
Citrix e o valor que elas podem oferecer.
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