
Prisma Access é um dispositivo 
periférico do Serviço de Acesso Seguro 
(SASE) que oferece conectividade e 
segurança constantes aos usuários 
móveis, filiais e locais de venda a 
retalho, em qualquer parte 
do mundo.

Prisma Access utiliza uma infra-
estrutura comum, cloud-based, que 
oferece múltiplos tipos de serviços de 
segurança, incluindo a prevenção 
avançada de ameaças, filtragem da 
web, e sandboxing, Segurança DNS, 
prevenção de roubo de credenciais, 
DLP, e políticas de firewall de próxima 
geração baseadas no perfil de 
informação do anfitrião e de utilizador

• Rapidez e agilidade nos negocios
• Reduz a complexidade
• Segurança constante concebida 

para parar os ataques cibernéticos

¿Cómo é que funciona? Os 3 principais problemas que 
o Prisma Access resolve

CTO/CIO 
de nivel C

Equipamento de segurança 
da informação

Operações de segurança
Engenheiros de Segurança

Operações de Rede

• Pessoal altamente móvil
• Pessoal distribuído em múltiplas regiões
• Grande número de utilizadores em locais de trabalho 

• Grande número de locais ou filiais distribuídas (>20),
ej. lojas, restaurantes, seguros, bancos, servicios de asistencia sanitaria, 
clínicas

• Organizações que lidam com propriedade intelectual ou 
informação confidencial

• Organizações que gerem infra-estruturas críticas

Perfil da empresa objectivo (média a grande) Perfil do comprador 
objectivo

Usuário objetivo / 
influente

Para acabar com os ciberataques, é necessário 
inspeccionar TODO o tráfego. Prisma Access faz mais 
do que proteger a web, oferece acesso seguro e 
constante a todos os aplicativos, quer estejam na 
cloud, no seu datacenter ou na Internet.

Competidores        ¿Porque é diferente?

¿Por qué debo vender Prisma Access?

Recursos

Prisma Access: 
Ajuda para 
vendas

Formação Online - 
Actualização -Prisma 
Access - Venda de canaisl

Conjunto de 
habilitação: 
Presentaçãon

Conjunto de 
avaliação: Ardósia

Campañas de 
mercadotecnia de canal

Mercado total 
abordável (TAM) 
Estimado em

USD 40 mil 
milhões

com um 10 % de CAGR

Incentivos

Ganhe um descontó 
adicional de 5% em todas 

as SKU´s de Prisma Access

Guía de incentivos 
para socios

Comercio/sobrevenda Oportunidade 
de serviço

Conjunto de 
serviços de 
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¿O que é Prisma Access?

https://www.paloaltonetworks.com/partners/nextwave-partner-portal/help-me-sell/prisma-access
https://paloaltonetworks.csod.com/DeepLink/ProcessRedirect.aspx?module=163
https://www.paloaltonetworks.com/content/dam/pan/en_US/partners/nextwave/sales-enablement/prisma-access-overview.pptx
https://paloaltonetworks.hosted.panopto.com/Panopto/Pages/Viewer.aspx?pid=58b5094c-2142-44df-bf34-ab4501238b88
https://www.paloaltonetworks.com/content/dam/pan/en_US/partners/nextwave/enhancements/nextwave-incentive-guide.pdf
https://www.paloaltonetworks.com/content/dam/pan/en_US/partners/nextwave/enhancements/nextwave-incentive-guide.pdf
https://www.paloaltonetworks.com/content/dam/pan/en_US/partners/nextwave/enhancements/nextwave-incentive-guide.pdf
https://www.paloaltonetworks.com/content/dam/pan/en_US/partners/nextwave/enhancements/nextwave-incentive-guide.pdf



