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Simplificando 
as soluções de 
segurança de 
rede para os 
consumidores
Segurança digital ou inovação rápida: uma é mais 
importante que a outra? E se houvesse uma plataforma 
que oferecesse ambos aos seus clientes sem comprometer 
a experiência do usuário?

100s
dos dispositivos de 
utilizados em casas 
são smart devices

segundos: o tempo que 
a SAM leva para proteger 
um novo dispositivo que 
entra na rede.

Feche as lacunas de segurança 
da rede doméstica. Nossa 
solução de software integra-se 
a qualquer modem/roteador 
novo ou existente e fornece 
os melhores controles de 
segurança, infraestrutura de 
API e gerenciamento de ciclo 
de vida de ponta a ponta – tudo 
sem afetar o desempenho ou a 
velocidade da internet.

Segurança com 
inovação em mente

de modelos de 
modens suportados 
de uma ampla 
variedade de 
fornecedores

31%



Uma rede doméstica completa e 
camada de segurança IoT que fornece 
gerenciamento de dispositivos e 
ferramentas para controlar o conteúdo 
para usuários em casa ou na rua. Proteção 
para os dispositivos IoT contra exploits 
direcionados a interfaces expostas e 
bloqueia playloads maliciosas.  

Usando dados coletados pelo agente de 
rede SAM, SAM Secure Home identifica 
atividades anormais e agrega eventos de 
segurança por dispotivo ou network. 

Diga olá para a
SAM Secure Home

Identificação de 
dispositivos

 ― Mapa da rede 
mostrando todos 
dispositivos 
conectados

 ― Notificação em 
tempo real quando 
um dispositivo 
conecta e desconecta 
da rede

 ― Status de cada 
dispositivo conectado

 ― Relatório de consumo 
de largura de banda

 ― Zona Wi-fi para  
Casa e Visitante

Permita que os usuários visualizem, gerenciem, 
e controlem todos os dispositivos conectados à 
sua rede.

Usuários de redes IoT populares, como Amazon 
Sidewalk, Google Nest Hub, agora podem 
rastrear o uso da banda e otimizar o sinal.

Destaque-se no mercado conectando 
gestão de segurança e serviços de valor 
agregado – SVA para seus clientes.



Proteção perfeita da privacidade e ativos 
pessoais dos usuários em todos os dispositivos, 
garantindo a disponibilidade do serviço e a 
experiência do usuário de forma personalizada.

Evite que os usuários sejam vítimas de sites 
mal-intencionados e de uma variedade de 
ataques generalizados, incluindo ataque de 
interrupção de serviço. Se um dispositivo for 
contaminado, a SAM o isolará automaticamente 
de outros dispositivos na rede e bloqueará esse 
ataque em todos os dispositivos do mesmo tipo.

 ― Proteção do modem, 
da rede e IoT

 ― Proteção contra 
ataques zero-day 

 ― Safe Browsing

 ― Virtual patching de 
vulnerabilidades 
de dispositivos e do 
modem

 ― Prevenção de ataques 
em massa

 ― Mobile Security

Pacote de Segurança

Controle Digital 
Familiar

 ― Pesquisa Segura, 
controle de 
aplicativos, filtragem 
de conteúdo e pausa 
na internet

 ― Limite de tempo 
e configuração de 
programações

 ― Configurações 
customizadas de 
acordo com o perfil  
de cada usuário

Permita que os usuários limitem o acesso à 
web para dispositivos específicos por meio 
de um conjunto de recursos de controle 
personalizáveis.

Ajude a tornar a Internet um lugar mais 
seguro para as famílias. Filtre conteúdo 
impróprio ou prejudicial em aplicativos e 
redes de sua escolha e defina quando os 
membros da família podem ficar online 
usando predefinições para faixas etárias.



Uma solução de segurança 
e gestão sem impacto 
do desempenho ou na 
experiência do usuário.

A SAM oferece o menor 
tempo de lançamento no 
mercado para segurança 
de rede baseada em CPE.

Nos orgulhamos de 
estarmos integrados com 
os principais modelos de 
modens, novos e antigos, 
e de podermos integrar 
em qualquer plataforma 
baseada em Linux.

Nossa solução seamless 
fornece suporte técnico 
embutido e leva a uma 
maior satisfação do 
cliente.

Nossa big-data analytics 
permite que você aprenda 
mais sobre sua base de 
clientes e entenda seu 
comportamento, para que 
você possa impulsionar 
o crescimento da receita 
com eficiência.

Nossa tecnologia 
exclusive e patenteada 
foi desenvolvida para 
prevenção de ataques em 
tempo real. Ao contrário 
de outros provedores de 
segurança que apenas 
detectam ataques, nossa 
solução holística impede 
os ataques.

SAM’s unique positioning 

“Great product, great app... 
right product at the right time!”

John Porter, Telenet CEO
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