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¡O Instituto Tecnológico Autónomo do México (ITAM) é uma instituição privada 
de ensino superior no México, oferecendo mais de 30 cursos de graduação e 
11 cursos de pós-graduação. Fundada há 75 anos, a instituição pertence ao 
conglomerado mexicano Grupo Bal. Começou oferecendo cursos de Economia; 
mas hoje, expandiu-se para outras áreas, como Engenharia, Direito e Matemática. 
A ITAM tem atualmente cerca de 4.500 estudantes, 225 professores em 
tempo integral, 350 professores em tempo parcial e cerca de 370 funcionários 
administrativos. 

A universidade tem dois campi localizados na Cidade do México. Seu foco tem 
sido o fortalecimento da excelência acadêmica de seus programas e não o 
aumento do número de estudantes. Hoje, é uma das instituições educacionais 
mais reconhecidas do país e conta com várias parcerias de intercâmbio 
internacional. 
 
Infraestrutura de rede segura e integrada
A ITAM considera uma infraestrutura de comunicações estável e segura uma 
prioridade para manter sua reputação e garantir uma educação de qualidade. 
Antes da Fortinet, a instituição possuía uma infraestrutura de segurança 
heterogênea, utilizando soluções de diferentes fornecedores e sem a visibilidade 
necessária para gerenciar adequadamente a rede de toda a universidade. A falta 
de segurança também significava que os usuários também podiam manipular o 
armazenamento de seus computadores, compartilhar grandes arquivos ou fazer 
transmissões de vídeo que consumiam muitos recursos.

Em 2013, a ITAM iniciou sua relação com a Fortinet adquirindo o FortiBalancer, 
uma solução de balanceamento de servidores. Mais tarde, em 2017, quando 
a instituição exigiu uma solução avançada de segurança perimetral e uma 
ferramenta de proteção de e-mail, eles escolheram novamente a Fortinet. Para 
proteger sua infraestrutura, a instituição implantouFortiGate Next-Generation 
Firewalls (NGFW) em seu campus principal em Río Hondo, bem como nas 
instalações de mestrado e educação continuada em Santa Teresa. Antes da 
implementação do NGFW, a equipe de TI não tinha visibilidade e controle dos 
fluxos de informação entre campi, e não podia gerenciar ativamente as aplicações.

Hoje, o tráfego de entrada e saída da ITAM flui através do FortiGate NGFW. 
Isto permite à equipe de TI da escola gerenciar o tráfego de dados de forma 
centralizada, com uma visão abrangente do que está acontecendo na rede. Em 
seguida, a ITAM deu um passo à frente em sua rede e convergência de segurança. 
Por meio do Fortinet Secure SD-WAN - apoiado por dois links de Internet 
redundantes entre os dois campi - a instituição pôde equilibrar automaticamente 
o tráfego entre os diferentes locais para fornecer uma rede de alta disponibilidade 
para a comunidade acadêmica.

CASO DE SUCESSO

“O Fortinet Security Fabric nos 
permite acrescentar facilmente 
mais ferramentas e ter todos 
os dispositivos integrados 
em uma única arquitetura. 
Isto proporciona uma gestão 
consolidada e segura para toda 
a rede”.

–  Uciel Fragoso Rodríguez, diretor 
de Serviços Tecnológicos e 
Informática, Instituto Tecnológico 
Autónomo do México (ITAM) 
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Impacto nos negócios
nn Rede consolidada e infraestrutura 
de segurança em uma única 
plataforma

nn Total visibilidade da rede para 
prevenir incidentes e responder em 
tempo real

nn Gestão centralizada para melhor 
alocação de recursos para 
profissionais de negócios

nn Alta disponibilidade de rede e fácil 
integração de soluções adicionais

Universidade mexicana 
converge rede e infraestrutura 
de segurança com o Fortinet 
Security Fabric
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Soluções
nn FortiGate Next-Generation Firewall

nn FortiClient

nn Fortinet Secure SD-WAN

nn FortiAnalyzer

nn FortiWeb 

 
“Ter todos os componentes 
integrados com a Fortinet nos 
permite alcançar melhores 
resultados gerais. Temos 
maior visibilidade, enquanto 
podemos centralizar a 
administração e responder 
rapidamente a incidentes”.

– Uciel Fragoso Rodríguez, diretor 
de Serviços Tecnológicos e 
Informática, Instituto Tecnológico 
Autónomo do México (ITAM)

A ITAM também adicionou o FortiMail para proteger seus sistemas contra várias 
ameaças focadas em e-mails, tais como spam, phishing e malware. “A empresa 
nos ofereceu um melhor custo-benefício, ao mesmo tempo em que nos permitiu 
crescer integrando mais produtos”, disse Uciel Fragoso Rodríguez, diretor de 
Serviços Tecnológicos e Informática da ITAM. 
 
Visão de segurança estratégica com o Fortinet Security Fabric
Em anos mais recentes, as alianças com universidades estrangeiras e a 
evolução das demandas acadêmicas exigiram que a ITAM se concentrasse na 
proteção de dados - e a segurança de TI é agora uma prioridade estratégica. A 
instituição expandiu suas soluções de segurança implementando a plataforma 
Fortinet Security Fabric, que fornece suporte completo para a infraestrutura 
de comunicações e segurança de TI conectando todas as suas localidades. “O 
Fortinet Security Fabric nos permite adicionar facilmente mais dispositivos e ter 
todos eles integrados em uma única arquitetura. Isto proporciona uma gestão 
consolidada e segura para toda a rede”, observa Fragoso.

A ITAM também utiliza o FortiAnalyzer, a solução de gerenciamento de logs, 
análise de segurança e relatórios, que está totalmente integrada dentro da 
plataforma Fortinet Security Fabric. Com esta solução, a instituição tem uma 
camada extra de segurança que alerta sobre incidentes em tempo real, avalia seu 
impacto e age para evitar vazamentos de informações ou intrusos na rede.

A ITAM também determinou que a proteção dos serviços web (tais como 
biblioteca, portal de empregos e serviços de matrícula de estudantes) é essencial. 
No passado, a instituição não tinha uma solução de proteção para estes portais. 
Para evitar intrusões da cibersegurança, todos os serviços web agora operam por 
trás da solução FortiWeb. Os usuários estão a salvo de ataques, e a equipe de TI 
tem visibilidade em tempo real de quaisquer possíveis interrupções.

Melhores soluções para os desafios atuais
“Ter todos os componentes integrados com a Fortinet nos permite alcançar melhores resultados gerais. Temos maior 
visibilidade, enquanto podemos centralizar a administração e responder rapidamente aos incidentes”, explica Fragoso. Esta 
consolidação em uma única plataforma não seria possível anteriormente, quando a ITAM tinha soluções de diferentes marcas, 
cada uma com seu próprio console de gestão. A adesão das partes interessadas foi fácil, pois a interface de fácil utilização 
do sistema tornou a migração perfeita e a administração mais descomplicada.

A solução unificada também permitiu à ITAM lidar com os desafios atuais, como a pandemia covid-19. Usando o agente 
FortiClient para redes VPN, a instituição pode conectar os usuários de forma rápida e segura, fornecendo ao corpo docente, 
aos estudantes e aos fornecedores da instituição acesso aos recursos, serviços e aplicações necessários. Além disso, 
quando a modalidade de educação híbrida começou, as capacidades dos produtos Fortinet permitiram à equipe de TI 
gerenciar a rede de forma proativa e priorizar os serviços que suportavam as aulas on-line.

Dentro do Fortinet Security Fabric, a ITAM está agora confiante sobre a segurança dos estudantes em sua rede altamente 
protegida. “A Fortinet é uma empresa líder em segurança cibernética, que investe em pesquisa e nos dá tranquilidade 
sabendo que temos as soluções mais avançadas”, conclui Fragoso.


