RIEŠENIA:
Manažovaná
bezpečnosť

Managed Security
Ochránime Vašu sieť od nástrah Internetu

Záruka bezpečnosti vašej VPN
alebo LAN siete
Služba Managed Security ochráni Vašu firemnú komunikáciu
pred bezpečnostnými nástrahami hroziacimi z verejného
Internetu. Nasadením služby
výrazne znížite bezpečnostné riziká a do značnej miery ušetríte svoje finančné
zdroje, nakoľko sa vyhnete
jednorazovým
investíciám
do celého riešenia.

V rámci služby Managed Security spoločnosť SWAN dá zákazníkovi do prenájmu profesionálne bezpečnostné zariadenie od spoločnosti Fortinet, ktoré zabraňuje narušeniu bezpečnosti útokmi alebo neautorizovaným používaním. Súčasťou riešenia je plnohodnotná správa
služby robená profesionálmi na bezpečnosť zamestnanými v SWAN.
Okrem ochrany prístupu do Internetu je možné službu Managed Security nasadiť aj
na ochranu viacerých zákazníkových pobočiek, ktoré sú poprepájané v rámci virtuálnej
privátnej siete (VPN) a pristupujú na Internet cez jeden bod.

www.swan.sk

Managed Security

Bezpečnostné moduly

Antispam

Data Leak
Protection

Managed Security

Web Filtering

Antivirus

Bezpečnostné
moduly
Antispam

IPS

Managed Security

Reporting

IPS

Data Leak
Protection

VPN

Reporting

Web Filtering

Application
Control and P2P

VPN

Antivirus

Firewall

Application
Control and P2P

Firewall

Výhody služby
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Aktualizácia softvéru, inovácia
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