
Ce este un Managed Virtual Firewall?

Toate companiile au nevoie de un firewall pentru supravegherea
conexiunii la internet. Putem oferi soluții de la foarte simple la
foarte complexe, în funcție de cerințele organizației.

În cea mai simplă formă, un firewall este o barieră între rețeaua
companiei tale și internet sau rețeaua unui terț.

Trebuie definite anumite politici pentru a stabili regulile de filtrare
a traficului de date.

Ca parte din soluția noastră M247 MPLS, un firewall este necesar
pentru a le permite clienților să acceseze în siguranță informațiile
de pe internet.

Cum funcţionează?

Managed Virtual Firewall este o soluție care oferă disponibilitate
sporită a datelor, găzduit în diferite centre de date din lume.

Soluția se conectează între locația clientului și internet, iar tot
traficul este filtrat și se supune politicilor stabilite de utilizator.

Avantajele unui Managed Virtual Firewall

• Managementul amenințărilor
Previne accesul neautorizat şi breşele de securitate.

Controlul traficului care intră şi care iese din reţeaua ta.
• Securitatea traficului

• Securitate sporită
Protecție rapidă și eficiență în fața amenințărilor.

• SLA agreat
Soluție oferită ca serviciu cu costuri fixe.

Suport proactiv 24/7.
• Suport specializat

• Platformă dedicată
Performanţă scalabilă.

M247 Managed Virtual Firewall include:

• Antivirus
• Sistem anti-intruiziune
• Filtrare web
• Anti-spam
• Prevenţia scurgerii de date (DLP)
•
•

Controlul aplicaţiilor
Filtrare DNS

Securitatea datelor este esențială pentru orice companie, iar un firewall este o
componentă crucială care oferă securitate reţelei încă de la început, folosind reguli
prestabilite pentru analiza şi controlul traficului care intră şi care iese din reţea.
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Managed Virtual Firewall 
Platformă de securitate de top, ce oferă avantajul unei platforme scalabile și o interfață ușor de folosit.
Oferim diferite modele de suport conform nevoilor tale. Pentru cerințe deosebite oferim un pachet complet de funcționalități UTM
și resurse dedicate.

*IP transit vândut separat

Managed Virtual Firewall

Funcționalități

Bronze Silver Gold

Funcționalitate SSL VPN (Dial-in)

Disponibilitate serviciu 99.99%

1 adresă IP publică

SLA cu 8 ore timp de răspuns
pentru schimbările solicitate prin
sistemul de ticketing

Translatarea adresei de rețea și
a portului (NAT + Port forwarding)

Viteză de până la 250Mbps

Politici de firewall bazate pe reguli
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•

•

•

•

•

•

Funcționalitate SSL VPN (Dial-in)

Disponibilitate serviciu 99.99%

1 adresă IP publică

SLA cu 8 ore timp de răspuns

Translatarea adresei de rețea și
a portului (NAT + Port forwarding)

Viteză de până la 500Mbps

Politici de firewall bazate pe reguli

VPN punct la punct (IPSEC)

Antispam

Filtrare DNS

Anti-DDoS (Corero) - până la 10Gb

Inspecție SSL/SSH (bazată pe
certificat de securitate)
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Funcționalitate SSL VPN (Dial-in)

Disponibilitate serviciu 99.99%

1 adresă IP publică

SLA cu 8 ore timp de răspuns

Translatarea adresei de rețea și
a portului (NAT + Port forwarding)

Viteză de până la 1Gbps*

Politici de firewall bazate pe reguli

VPN punct la punct (IPSEC)

Antispam

Filtrare DNS

Anti-DDoS (Corero) - până la 30Gb

Inspecție SSL/SSH (bazată pe
certificat de securitate)

Securitate perimetrală de tip
enterprise, incluzând scanare cu
antivirus și sistem de prevenirea
intruziunilor (IPS)

LDAP terț, integrare Radius și FSSO

Prevenire pierdere de date (DLP)
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