Unlimited Network Security
Vícevrstvé zabezpečení pro prevenci, detekci a řešení hrozeb pro vaši síť

Outside your
network

Secure FIREWALL + VPN

Secure TRAFFIC

Secure ENDPOINT

Secure
ENDPOI
MULTI-LAYERED SECURITY

Unlimited | Network Security splňuje všechny vaše klíčové bezpečnostní potřeby
Zabezpečená síť díky bráně firewall a prevenci vniknutí: Blokuje hrozby hned na prahu dveří
Zabezpečený síťový provoz díky webovému a e-mailovému antiviru: Čistý e-mailový a webový provoz
přicházející do vaší sítě
Zabezpečené koncové body díky monitorování a opravám zranitelností: Opravuje zranitelnosti a
mezery ve vašem zabezpečení.

2

Datový list GFI – Unlimited Network Security

Zabezpečená síť:
Firewall a detekce narušení

• Nakonfigurujte si bránu firewall pomocí snadno

použitelných pravidel síťového provozu, řízení příchozí a
odchozí komunikace podle adresy URL, aplikace, typu
provozu a dalších.

• Detekce a prevence narušení neustále sleduje příchozí
a odchozí síťovou komunikaci na podezřelou aktivitu.
Protokolujte nebo zablokujte komunikaci podle
závažnosti.

• Zabraňte virům, červům, trojským koňům a spywaru v

přístupu do vaší sítě. Jde nad rámec kontroly škodlivého
kódu v souborech; skenuje váš síťový provoz a hledá
potenciální útoky.

Zabezpečený síťový provoz:
Antivirová a antimalwarová ochrana

• Proč svěřit zabezpečení e-mailů jednomu antivirovému

modulu, když můžete mít kombinovanou sílu čtyř. GFI
MailEssentials může zapojit sílu předních značek včetně
BitDefender, Avira, Kaspersky a Cyren.

• Každý modul má vlastní heuristiku a detekční metody.

Získáte maximální ochranu svého e-mailového prostředí,
abyste mohli efektivněji blokovat viry a další malware
přenášené e-maily.

• Pokročilým filtrováním webového obsahu pokrývajícím

99,9 % aktivního webu v kombinaci se 4 pokročilými
moduly pro filtrování e-mailového obsahu můžete snadno
chránit síťový provoz a zajistit, aby byl přizpůsoben
vašemu podnikání.

Zabezpečené koncové body:
Správa oprav a chyb zabezpečení

• Automaticky objevujte a seskupujte všechny prvky

vaší sítě: počítače, notebooky, mobilní telefony, tablety,
tiskárny, servery, virtuální počítače, routery a přepínače.

• Vyhledejte v síti chybějící opravy a chyby zabezpečení.
Každý rok je vydáno více než 5 000 oprav; kterákoli z
nich může řešit chyby, na které cílí hackeři.

• Automaticky zavádějte opravy centrálně, nebo nasaďte

do počítačů agenty, abyste odlehčili práci serveru.
Identifikujte hlavní chyby zabezpečení a podnikejte kroky
s jasnou prioritou.

• Získejte automatizované, formátované zprávy, které

auditoři potřebují k prokázání shody s mnoha požadavky
předpisů PCI DSS, HIPAA, SOX, GLBA, PSN a CoCo.

To vše za nižší cenu, než jakou chtějí jiní dodavatelé za méně funkcí

Více se dozvíte na www.gfi.com/unlimited-network-security

