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Webcast com Especialistas em 
Tecnologia da Comunidade Cisco 

 O especialista de hoje é: Valter Pereira 

 Tire suas dúvidas sobre a Tecnologia Cisco IronPort  
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Obrigado por juntar-se a nós 

Se desejar baixar uma cópia da apresentação de 
hoje, vá ao endereço indicado no chat ou use este 
link 

 https://supportforums.cisco.com/docs/DOC-22512 

 

 

 

 

 

 

 

https://supportforums.cisco.com/docs/DOC-22512
https://supportforums.cisco.com/docs/DOC-22512
https://supportforums.cisco.com/docs/DOC-22512
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Obrigado por juntar-se a nós 

A apresentação incluirá algumas perguntas para o 
público. 

Convidamos você a participar ativamente das 
perguntas que faremos durante a sessão 
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Primeira Pergunta 

a) Cisco IronPort 

b) Symantec  

c) Barracuda 

d) Solução baseada em software livre 

e) Não tenho 

Você tem alguma solução de proteção de 
email corporativo? Qual? 

Por favor enviem suas respostas agora  
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Você pode fazer perguntas no painel 

Use o painel de perguntas e respostas (Q&A) para perguntar ao 
especialista agora. Ele começará a responder. 



Valter Pereira, Engenheiro Sênior 

Tecnologia Cisco IronPort de Segurança de 
Email 

CSC em Português 

Webcast com Especialistas em Tecnologia da 

Comunidade Cisco 
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Agenda 

Como obter ajuda? 

O que é Cisco IronPort Email Security 
Appliance? 

Gerenciamento via Web e linha de 
comando 

Outras camadas de proteção 

 Troubleshoot 

Q&A 



Como obter ajuda? 

 CCO ID 

 Site de Suporte 

 Base de conhecimento 

 Manuais 
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Como obter o CCO ID? - Criar o CCO ID 

 
  
1.   Acessar www.cisco.com <http://www.cisco.com>   
2.   Clicar  no link < Account > no canto superior direito da tela 
3.   Clicar no botao <Register Now > completar o formulario.  
4.   Criar um login e senha 
5.   Selecionar 2 perguntas secretas e informar as respostas para essas 
perguntas  
6.   Abaixo de "Fine Print", Selecionar "yes” para Cisco Privacy Statement.    
7.   Selecionar Yes (Sim) ou/No (Não) para as preferências de comunicação.  
8.   Clicar em "Submit". Você deverá ver  a mensagem "Thank you for 
registering" informando que você receberá uma mensagem eletrônica para 
terminar o registro. 
9.   Para completar o registro, verifique sua caixa de correio. Vocé deve ter 
recebido uma mensagem da Cisco, e deverá clicar no link da mensagem 
para confirmar suas informações.  
   
 

http://www.cisco.com
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Como obter o CCO ID? - Associate 
Contract ID  

   
 
  
1.  Por gentileza faça o login no portal da Cisco para associar seu 
CCO ID com o ID de contrato da sua empresa. 
2.  Clique no link < Account > no canto superior direito da tela  
3.  Vá para  < Profile Manager > Clique na TAB < Additional Access > e 
escolha < Add service contract numbers to profile for support account>  
4.  Na próxima tela, informe o ID de contrato da sua emrpesa 
5.  Depois que registrar o ID de contrato, você precisa esperar até 6 
horas até que sua conta (CCO ID) seja atualizada.  
6.  Então, você terá acesso a todos os sites de suporte da Cisco.  
7.  Por gentileza, verifique a ferramenta de gerenciamente de Profile 
(Profile Management tool ) a qualquer momento para atualizar seu 
profile e preferências, ou para adicionar outros acessos.  



O Que é o Cisco IronPort Email Security Appliance? 

 Dell 

 FreeBSD 
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Cisco IronPort Email Security Appliance (ESA) 

 Hardware  

 Software 

 Múltiplas camadas de proteção 

 Suporte 
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Hardware 
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Pergunta 2 

a) Context Adaptive Scanning Engine 

b) CloudMark 

c) IronPort Anti-Spam 

d) IronPort Intelligent MultiScan 

  Quando habilitados IronPort Anti-Spam e 
Multiscan, qual é a camada que terá o veredito 
final? 
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Software 

Ferramenta de Gerenciamento 

Anti-Spam Anti-Virus 

Cisco IronPort AsyncOS 

Outbreak 

Filter 
DLP 

Arquitetura 



© 2011 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. 17 

Múltiplas Camadas 
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SenderBase 
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IronPort Anti-Spam 

CASE – Context Adaptative Scanning Engine 
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Anti-Virus 

Interface intuitiva para gerenciamento simplificado 

Mensagens 

Entregues 

Quarentena 

Mensagens 

Deletadas 

Notifica 

Admistrador 
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Resolução de Problemas 

 Envio/Recebimento de mensagens 

 

 Estado do sistema 

 

 Falso-negativo/Falso-positivo 

 

 Falha no hardware/software 
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Referências 

 Cisco Support Community 
https://supportforums.cisco.com/ 

 Cisco Support Community em Português 
https://supportforums.cisco.com/community/portuguese 

 Tools 

• http://www.senderbase.org 

• http://tools.cisco.com/security/center/threatOutbreak.x?i=77 

• http://www.ironport.com/it/resources/technology_datasheets.html 

 Support pages:  

• http://www.cisco.com/web/ironport/index.html 

• http://www.cisco.com/en/US/products/ps10154/tsd_products_support_series_home.html 

• http://www.cisco.com/en/US/products/ps10154/products_user_guide_list.html 

 

 

 

 

https://supportforums.cisco.com/
https://supportforums.cisco.com/community/portuguese
http://www.senderbase.org
http://tools.cisco.com/security/center/threatOutbreak.x?i=77
http://www.ironport.com/it/resources/technology_datasheets.html
http://www.cisco.com/web/ironport/index.html
http://www.cisco.com/en/US/products/ps10154/tsd_products_support_series_home.html
http://www.cisco.com/en/US/products/ps10154/products_user_guide_list.html


© 2011 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. 23 

Pergunta 3 

a) Zero 

b) Negativa 

c) Positiva 

d) Não determinada 

  Qual seria a reputação de um endereco IP 
recentemente ativado? 
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Você pode fazer perguntas no painel 

Use o painel de perguntas e respostas (Q&A) para perguntar ao 
especialista agora. Ele começará a responder. 
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Sessão de Perguntas e Respostas 
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Diga-nos sua opinião! 

Haverá um sorteio para aqueles 

que preencherem o questionário 

de avaliação.  

 

Três participantes irão receber um: 

Prêmio surpresa 

Para fazer a avaliação, favor clicar no endereço 

fornecido no chat 



 

Se tiver perguntas adicionais, pergunte aqui 

 
https://supportforums.cisco.com/thread/2131446 

 
 

Valter estará respondendo do dia 14 de Fevereiro ao 
dia 24 de Fevereiro 
 

 
 
 
 

https://supportforums.cisco.com/community/portuguese/ask-the-experts-pt
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em Espanhol 

Terça Feira, 20 de Março  

     9:00 a.m - CST Cidade do México (UTC -6) 

 3:00 p.m – WETLisboa (UTC) 

 4:00 p.m – BRST Madri (UTC-2) 

Assista ao Engenheiro de Suporte da Cisco e CCIE 

Alejandra Gonzalez 

Durante o webcast Alejandra falará sobre atendimento automático no 
Cisco Unified Communication Manager Express. Ela também dará dicas 
de configuração e solução de problemas.  

Durante essa sessão interativa você poderá fazer perguntas 
relacionadas ao tema. 

Registre-se para este webcast ao vivo em  

https://supportforums.cisco.com/community/spanish    

 

 

Tema:   B-ACD no Cisco Unified Communications 

Manager Express 

 

https://supportforums.cisco.com/community/spanish
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em Espanhol 

O evento estará aberto de 15 de fevereiro a 29 fevereiro 

 

Assista ao Engenheiro de Suporte da Cisco 

Mario Ramirez 

Durante este evento você terá a oportunidade de perguntar e aprender 
os benefícios e recursos do Multipoint Conference Unit (MCU) CODIAN 
MSE8000 
 
 
 

Junte-se a discussão: 

https://supportforums.cisco.com/community/spanish    

 

 

Tema:   Vantagens e Alcance do Multipoint Conference 

Unit (MCU) CODIAN MSE8000 

 

https://supportforums.cisco.com/community/spanish
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em Inglês 

Terça Feira, 6 de Março  

      8:00 a.m. PST - San Francisco (UTC -8) 

1:00 p.m. BRT - Brasília (UTC -3),  

4:00 p.m. WET- Lisboa (UTC) 
 

Assista ao Engenheiro de Marketing Técnico da Cisco  

Bryan Williams 

Ele irá fornecer uma visão geral de Smart Call Home e Device 
Diagnostics. Ele irá explicar as diferenças básicas de cada um. 

Durante esta sessão interativa você poderá fazer perguntas 
relacionadas ao tema. 

 

Registre-se para este webcast ao vivo em  

www.CiscoLive.com/ATE 

 

 

Tema:  Smart Call Home e Device Diagnostics  
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em Polonês 

Terça-Feira, 21 de Fevereiro às 

    10:00 a.m - Varsóvia CET (UTC +1) 

 9:00 a.m – Lisboa WET (UTC) 

7:00 a.m – BRST Brasília (UTC-2) 

Assista ao Engenheiro de Suporte da Cisco 

Mateusz Grajewski  

Durante o evento ao vivo você irá aprender como aumentar a eficiência 
e a segurança de uma transmissão wireless através do uso de 
Tecnologias de Redes Wireless Cisco como ClientLink, BandSelect, 
VideoStream e CleanAir. 

Durante essa sessão interativa você poderá fazer perguntas 
relacionadas ao tema. 

Registre-se para este webcast ao vivo em  

https://supportforums.cisco.com/community/etc/netpro-polska 

   

Tema:   Tecnologias de Otimização de Transmissão 

Wireless Disponíveis nos Dispositivos Cisco 

 

https://supportforums.cisco.com/community/etc/netpro-polska
https://supportforums.cisco.com/community/etc/netpro-polska
https://supportforums.cisco.com/community/etc/netpro-polska
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https://supportforums.cisco.com/community/portuguese 

Portugal: http://www.facebook.com/ciscoportugal  

Brasil: http://www.facebook.com/CiscoDoBrasil 

Portugal: https://twitter.com/CiscoPortugal  

Brasil: http://twitter.com/CiscoDoBrasil 

Portugal: http://www.youtube.com /user/ciscoportugal 

Brasil: http://www.youtube.com/user/ciscoDoBrasilTV 

Portugal: http://ciscoportugalblog.wordpress.com/ 

https://supportforms.cisco.com/
https://supportforms.cisco.com/
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Se você fala Espanhol, Japonês, ou Polonês, convidamos 

você a tirar suas dúvidas e colaborar nas comunidades 

desses idiomas.. 

•Espanhol  https://supportforums.cisco.com/community/spanish 

•Japonês  https://supportforums.cisco.com/community/csc-japan 

•Polonês  https://supportforums.cisco.com/community/etc/netpro-polska 

 

Também estamos rodando uma etapa piloto para 

comunidade em Russo. Você pode registrar-se no seguinte 

link: 

•Russo: (Lançando em março de 2012)  
https://www.ciscofeedback.vovici.com/se.ashx?s=6A5348A712220E19 

https://supportforums.cisco.com/community/spanish
https://supportforums.cisco.com/community/csc-japan
https://supportforums.cisco.com/community/csc-japan
https://supportforums.cisco.com/community/csc-japan
https://supportforums.cisco.com/community/etc/netpro-polska
https://supportforums.cisco.com/community/etc/netpro-polska
https://supportforums.cisco.com/community/etc/netpro-polska
https://www.ciscofeedback.vovici.com/se.ashx?s=6A5348A712220E19


Obrigado pela sua 
presença 

Por favor complete o formulário de avaliação do evento e 
ganhe prêmios 




