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Unlimited | Network Security od GFI si může zaškrtnout všechna políčka za splnění klíčových bezpečnostních potřeb
malých a středních podniků:
■
■
■

Zabezpečená síť díky funkci Firewall a prevence vniknutí: Blokuje hrozby hned na prahu dveří.
Zabezpečený síťový provoz díky funkci Webový a e-mailový antivirus: Čistý e-mailový a webový provoz
přicházející do vaší sítě.
Zabezpečené koncové body díky funkci Monitorování a opravy zranitelností: Opravuje zranitelnosti a mezery
ve vašem zabezpečení.

To vše za pouhých 35,90 USD ROČNĚ na osobu / chráněný uzel. To je méně než polovina ceny u jiných výrobců, kteří
nabízejí méně funkcí!
Zde je přehled některých nejdůležitějších funkcí:
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Unlimited | Network Security

Unlimited | Network Security Stručné vysvětlení
Firewall a prevence vniknutí
Řešení Unified Threat Management (UTM) typu „vše v jednom“ poskytující komplexní firewallovou ochranu nové
generace pro vaši síť a data. Včetně prevence vniknutí a mnoha dalších vylepšených bezpečnostních nástrojů. (K
dispozici jsou softwarové i hardwarová nástroje.)
Zabezpečené připojení VPN a site-to-site
Zabezpečte svá připojení client-to-site pomocí vysoce výkonných VPN klientů bez konfigurace – nebo použijte
standardního IPsec VPN klienta, například předinstalovaného v mobilních zařízeních. Dvoufázové ověřování a L2TP/
IPsec pro mobilní zařízení.
Webový antivirus a ochrana proti malwaru
Webové skenování na viry a malware na základě nástroje Bitdefender. Nakonfigurujete jej během několika sekund,
skenování se spustí na více protokolech.
E-mailový antivirus a ochrana proti malwaru
Jedinečně poskytuje pokročilou ochranu před e-mailovými hrozbami pomocí čtyř antivirových modulů (na základě
nástrojů předních společností Bitdefender, Avira, Kaspersky a Cyren).
Filtrování obsahu a aplikací na základě zásad
Poskytuje dvě konfigurace filtrování obsahu na základě zásad, které chrání webový a e-mailový provoz vaší
společnosti. Zahrnuje 500 různých kategorií obsahu webu a aplikací, které pokrývají 99,9 % aktivního webu s
přesností 99 % a poskytují maximální ochranu a flexibilitu. Získejte filtrování e-mailového obsahu pomocí čtyř
základních modulů, které skenují příchozí i odchozí provoz.
Skenování zranitelností
Skener zranitelností dokáže identifikovat více než 60 000 zranitelností. Skenuje zařízení, identifikuje a kategorizuje
chyby zabezpečení a doporučuje postup. Databáze posouzení zranitelnosti zahrnuje standardy jako OVAL (přes 11
500 kontrol) a SANS Top 20. Aktualizuje se často ze zdrojů společností BugTraq, SANS Corporation, OVAL, CVE a
dalších.
Správa oprav
Zajistěte si opravy a aktualizace pro operační systémy a aplikace. Kompatibilní s operačními systémy Microsoft®, Mac
OS X® a Linux®, stejně jako s mnoha aplikacemi třetích stran, jako jsou Apple QuickTime®, Adobe® Acrobat®, Adobe
Flash® Player, Adobe Reader®, Adobe Shockwave® Player, Mozilla ® Firefox®, Mozilla Thunderbird®, Java® Runtime a
podporuje všechny hlavní prohlížeče (Microsoft Internet Explorer®, Mozilla Firefox®, Google Chrome™, Apple Safari® a
Opera™).
Hlášení úrovně ohrožení
Na základě výsledků skenování poskytuje informace o úrovni ohrožení a rizika pro každou skupinu, síť nebo zařízení
a poskytuje rozpis úrovní ohrožení a rizika na základě závažnosti otevřených zranitelností a oprav.
Audit dodržování předpisů
Poskytuje širokou škálu podrobných přehledů pro sledování rizik a plnění požadavků na dodržování předpisů v
průběhu času. Díky těmto přehledům máte důkaz o aktivní strategii zabezpečení za účelem udržování souladu s
předpisy (kreditní karta, zdravotní péče, ochrana dat atd.)
Monitorování síťového provozu
Poskytuje přehled o monitorování vašeho síťového provozu v reálném čase, jak příchozího, tak odchozího, a
poskytuje tak informace potřebné k nastavení vašich pravidel správy QoS a šířky pásma.
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