
Anexo IIIA - Comprovação Especificações Mínimas

ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS

UTM Atende?
Página da 

Documentação 
Técnica entregue

16 portas 10/100/1000 - TX full duplex, úteis. Nessa quantidade, não estão contadas portas (Wan e DMZ) Ethernet utilizadas para implementar
a configuração de Alta Disponibilidade ou portas para gerenciamento.

fontes redundantes

Firewall

throughput de 3 Gbps

Mecanismo de Stateful Inspection, tanto para protocolos orientados à conexão, quanto para protocolos não-orientados à conexão

Filtragem de tráfego baseada em campos dos cabeçalhos do pacote

Filtragem de tráfego baseada na identificação de aplicações, visando o bloqueio de aplicações consideradas indesejadas ou não prioritárias pelos CONTRATANTES; essa identificação 
deverá ser possível através de duas modalidades:
* Inspeção dos cabeçalhos dos pacotes dos diversos níveis de protocolo até o nível de aplicação

* Identificação de padrões dentro dos fluxos de dados, independentemente do protocolo ou do número de porta utilizado

Atualização automática dos padrões de reconhecimento de aplicações

Autenticação de usuários, através de integração com o Microsoft Active Directory

Filtragem de tráfego baseada na identidade do usuário, independentemente do seu endereço IP

Tradução de endereços de rede e de portas (NAT e PAT)

Suporte a roteamento via OSPF, RIP-v2 e policy based routing.

IPS

throughput de 1,5 Gbps

Base de dados de assinaturas de ataques, atualizada automaticamente

Classificação das assinaturas de ataques em categorias, de acordo com suas semelhanças, e em grupos, de acordo com sua severidade

Configuração da ação a ser tomada (detectar/prevenir) por grupo e por categoria de ataques.

VPN

IPSec, IKE, DES, 3DES, AES 128, AES 256 e Certificados Digitais padrão X.509

VPN IPSec site-to-site

VPN IPSec com estação de trabalho Microsoft Windows

VPN sobre SSL, sem necessidade de instalação manual de módulo cliente na estação de trabalho.

100 VPN IPSec + 100 VPN SSL

Filtragem de URLs

Base de dados de URLs, endereços IP e domínios, classificados em categorias, com atualização automática

Múltiplas possibilidades de filtragem, a serem configuradas de acordo com escolhas feitas pelos CONTRATANTES.

Balanceamento de tráfego entre os PROVEDORES INTERNET

Balanceamento do tráfego de entrada e de saída entre os dois PROVEDORES INTERNET;

Teste contínuo da normalidade da operação dos PROVEDORES INTERNET

Migração automática do tráfego que cursava por um PROVEDOR INTERNET

Reinclusão no esquema de balanceamento de tráfego de um PROVEDOR INTERNET

COMPROVAÇÃO
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A solução deverá permitir que os CONTRATANTES definam: 

* Os hosts a serem interrogados através de cada um dos PROVEDORES INTERNET

* A forma de interrogação a ser utilizada (ping ou TCP Connect)

* A quantidade de insucessos de interrogação consecutivos para que um PROVEDOR INTERNET seja considerado com comportamento anormal

* A quantidade de sucessos de interrogação consecutivos para que um PROVEDOR INTERNET volte a ser considerado com comportamento normal

Cada UTM utilizará duas portas para conexão à INTERNET, sendo que, em cada porta, só deverá ser cursado o tráfego de/para um dos PROVEDORES

O tráfego relativo a conexões iniciadas por usuários do PRÉDIO SEDE deverá ser balanceado por recursos exclusivos da UTM

Elas deverão ter configurações idênticas e operar no modo “hot-standby”  (Principal – Backup), com comutação automática

Priorização e Controle de Banda

Funcionar como bridge  bidirecional entre switches  e roteadores

Implementar a tecnologia DPI (Deep Packet Inspection ), inspecionando pacotes até o nível de reconhecimento das assinaturas das aplicações (camada 7 do modelo OSI)

Possibilitar a classificação do tráfego através:

* Das assinaturas de reconhecimento de aplicações

* Dos endereços e portas de origem e/ou de destino dos pacotes

* Da identificação de aplicações, através da Inspeção dos cabeçalhos dos pacotes dos diversos níveis de protocolo até o nível de aplicação

* Da identificação de aplicações, através da Detecção de padrões dentro dos fluxos de dados, independentemente do protocolo ou do número de porta utilizado

* Da identificação do usuário, autenticado via LDAP com o Microsoft Active Director, independentemente de seu IP

Suportar o condicionamento dinâmico (*) do tráfego de cada classe identificada através dos critérios acima, através dos mecanismos de priorização, garantia de banda mínima e limitação 
de banda máxima
Cada equipamento deverá ter uma porta de entrada e uma porta de saída, ambas com interface Ethernet 10/100/1000 – TX
Cada equipamento deverá suportar, sem degradação de desempenho, um throughput de 200 Mbps full duplex.

Gerência das UTM

Utilização através de web browser tradicional, sem necessidade de qualquer módulo cliente, a partir do SOC ou  de qualquer estação de trabalho;

Coleta em tempo real e armazenamento em disco de mensagens de log geradas pelas UTM, relacionadas com eventos de segurança ou com bloqueios de tráfego;

Geração e visualização de relatórios de segurança e de bloqueio de tráfego, cobrindo, com igual nível de detalhamento:

* O momento presente (tempo real)

* Períodos históricos quaisquer, que poderão retroceder até 12 (doze) meses

Configuração e emissão de alertas em função da ocorrência de determinados eventos ou da superação de limiares de segurança;

Geração automática de relatórios pré-definidos, na periodicidade de interesse dos CONTRATANTES, e a distribuição destes via e-mail para um ou mais usuários;

Possibilidade de exportação dos relatórios nos formatos PDF e CSV.

Gerência da Priorização

Utilização através de web browser tradicional, sem necessidade de qualquer módulo cliente, a partir do SOC ou de qualquer estação de trabalho;

Coleta em tempo real e armazenamento em disco de mensagens de log geradas pelos equipamentos de Priorização e Controle de Banda.

Geração e visualização de relatórios de tráfego, cobrindo:

* O momento presente (tempo real) com granularidade mínima de 30 segundos por um período de até 4 horas ou de 5 min por um período de até 2 dias; 

* Períodos históricos quaisquer com, no mínimo, visibilidade dos dados dos últimos 3 meses com granularidade de 1 hora e dos últimos 12 meses com granularidade de 1 dia

Visualização gráfica e intuitiva das informações de tráfego, podendo essa visão ser aprofundada para a análise de problemas reportados ou potenciais:
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* Nesse aprofundamento deverá ser possível visualizar informações de tráfego por protocolo, IP de origem ou destino, usuário, URL ou domínio acessado; 

* As atualizações das visualizações nos web browsers deverão ser automáticas, sem a necessidade de intervenções manuais.

Configuração e emissão de alertas em função da ocorrência de determinados eventos ou da superação de limiares de tráfego

Geração automática de relatórios pré-definidos, na periodicidade de interesse dos CONTRATANTES.

Possibilidade de exportação dos relatórios nos formatos PDF e CSV

SWITCH LAN Atende?
Página da 

Documentação 
Técnica entregue

24 portas 10/100/1000 TX

fontes redundantes

Gerenciamento via SNMP;

Suporte a VLANs;

Suporte aos mecanismos de:

* Classificação e marcação de pacotes;

* 4 filas de transmissão por porta;

* Fila de prioridade estrita;

* Listas de controle de acesso;

* Espelhamento de portas.

ROTEADOR Atende?
Página da 

Documentação 
Técnica entregue

3 portas 10/100/1000 - TX

throughput de 460.000 pacotes por segundo

fones redundantes

Gerenciamento via SNMP;

Suporte aos mecanismos de:

* Classificação, marcação, medição e priorização de pacotes;

* Reserva de banda, policiamento e suavização de tráfego;

* Protocolos de roteamento RIPv2 e OSPF;

* Policy based routing;

* Tradução de endereços de rede e de portas (NAT e PAT).

PRIORIZADOR Atende?
Página da 

Documentação 
Técnica entregue

 2 portas 10/100/1000 - TX

throughput: 200 Mbps full duplex

fontes redundantes

GERÊNCIA UTM Atende?
Página da 

Documentação 
Técnica entregue
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processador Intel Xeon E3

 8 GB de RAM

 2 x 500 GB de HD em RAID 1

fontes redundates

GERÊNCIA DE PRIORIZAÇÃO Atende?
Página da 

Documentação 
Técnica entregue

processador Intel Xeon E3

 8 GB de RAM

 2 x 500 GB de HD em RAID 1

Fontes redundantes
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