Bewaak, beheer en beveilig
met GFI WebMonitor®.
Onderdeel van de GFI Security-productreeks

Online beveiligin

Webfiltering

Bandbreedtebeheer
Via de nieuwste transparante proxymodus laat GFI WebMonitor zich naadloos
integreren in uw bestaande bekabelde en draadloze netwerken en zijn er geen
wijzigingen nodig in de machines of apparaten van uw gebruikers.

Find out more and start your FREE trial:

gfi.nl/webmonitor

Zonder het internet kunnen maar weinig bedrijven floreren. De band met het internet
doorsnijden maakt dat u er alleen voor staat. Sommigen zouden misschien beweren
dat dat niet zo erg is. Onderzoek door IDC toont tenslotte aan dat tot 40% van de online
werknemersactiviteiten niet aan het werk is gerelateerd. Het internet staat helaas vaak gelijk
aan kwaadaardig gedrag en cybercriminelen die uw netwerk willen belagen. Software voor
bewaking van het internet en controle op toegang tot het internet zullen in aanzienlijke
mate de productiviteit verbeteren, de slechteriken buiten de deur houden en een halt
toeroepen aan de vele bedreigingen voor uw netwerk.
Bewaak, beheer en beveilig het internetgebruik in uw netwerk
Met GFI WebMonitor kunt u het surfgedrag en de downloads van uw werknemers beheren
met gedetailleerde, interactieve, uitgewerkte rapporten. De productiviteit van werknemers
wordt vergroot met toegangsbeheer en blokkering van websites die niet aan het werk zijn
gerelateerd, terwijl met scans in realtime (met twee mogelijke antivirus-engines) in
combinatie met filtering van kwaadaardige URL’s wordt voorkomen dat malware uw
netwerk binnendringt. GFI WebMonitor laat zich naadloos integreren in uw bestaande
bekabelde of draadloze setup en er zijn geen wijzigingen nodig in uw client-machines en
mobiele apparaten. Compatibel met Microsoft Forefront Threat Management Gateway
(TMG).
Categorisatie van websites en filteringsbeleid op basis van reputatie voor meer dan 27
billion URLs
Met GFI WebMonitor kunt u de toegang blokkeren tot specifieke websites evenals
beleidsregels voor webfiltering formuleren waarmee toegang tot bepaalde
websitecategorieën per gebruiker, per IP of per afdeling wordt toegestaan of beperkt. U
kunt de toegang beheren voor websites in categorieën, zoals websites die alleen voor
volwassenen zijn bestemd, online gaming, persoonlijke e-mail, reiswebsites, P2P, sociale
netwerken zoals Facebook, Twitter, YouTube en vele andere. GFI WebMonitor is uitgerust
met WebGrade™ dat een URL-dekking biedt voor meer dan 27 billion urls en wordt elke dag
bijgewerkt.

Voordelen in één oogopslag
Unieke webfilteringstechnologie
die categorisatie van websites en
toepassingsbeheer combineert om de
productiviteit en beveiliging te vergroten
Geavanceerde webbeveiligingstechnologie
die geavanceerde detectie van
bedreigingen van het laatste uur biedt via
antivirus-scans met twee mogelijke
engines, plus filtering van kwaadaardige en
kwetsbare URL's, en antiphishing
Ongeëvenaarde flexibiliteit en
gedetailleerdheid wanneer beperkingen
worden geconfigureerd voor webactiviteit,
downloadlimieten en bandbreedtegebruik.
Gedetailleerde dashboards en rapporten
voor zichtbaarheid in real-time van
webactiviteit
Ga voor een compleet overzicht met
voordelen naar: www.gfi.nl/webmonitor

Systeemvereisten
Ga voor de volledige systeemvereisten naar:
www.gfi.nl/webmon/requirements

Toepassingsbeheer
Prioriteit nummer 1 is om malware buiten de deur te houden, maar een grote uitdaging
voor IT-beheerders is het beheer van toepassingen die verbinding maken met het internet.
Systeembeheerders moeten controle uitoefenen over toepassingen die bestanden en
mappen kunnen uploaden, bewerken en publiceren, en/of statusupdates publiceren op
sociale sites. Met GFI WebMonitor kan een beheerder ondersteunde toepassingen beheren
vanaf één enkele console.
Surfbeleid op basis van tijd en bandbreedte, en blokkering van streaming media
GFI WebMonitor maakt een gedetailleerde controle mogelijk over het internetgebruik voor
wat betreft downloadgrootte en downloadbron, op basis van gebruiker/IP, tijdvenster, en
meer U kunt op basis van gebruikers/groepen/IP’s meerdere beleidsregels aanmaken die in
overeenstemming zijn met het veiligheids- en productiviteitsbeleid in de organisatie.
De beheerder kan bijvoorbeeld een beleid opstellen om downloads van uitvoerbare
bestanden, ZIP-archieven, video's en MP3-bestanden te voorkomen, of op tijd/downloads
gebaseerde beleidsregels voor sociale media aanmaken die werknemers in staat
stellen sociale media of streaming diensten te gebruiken met een vooraf gedefinieerde
toegewezen tijdsduur of downloadlimiet. Een beheerder kan een werknemer zelfs
toestemming geven om één uur per dag te surfen naar nieuws-sites of om maximaal
100 MB per week te streamen. Deze beleidsregels kunnen worden gedefinieerd voor
specifieke websites of volledige websitecategorieën. In andere gevallen kan het systeem
gebruikers toestaan om dergelijke sites te bezoeken maar de streaming media van deze
sites blokkeren.
WebInsights voor Smart bedrijven
De WebInsights dashboards leveren ongekend inzicht in belangrijke webactiviteiten en
veiligheid statistieken door het creëren van een baseline voor het gedrag van de gebruiker
op basis van historische activiteit. WebInsights zet de ruwe data in de juiste context, die
bandbreedte, security incidenten of productiviteit zorgen.
Dit maakt het veel gemakkelijker om de status van uw netwerk weten wanneer ten
opzichte van de dag ervoor, een paar weken geleden en vorige maand. Voor meer
informatie over WebInsights lezen, bezoek: http://www.gfi.nl/webmon/webinsights.

Start uw gratis testversie op gfi.nl/webmonitor
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Maak voorgoed een einde aan productiviteitsproblemen en
beveiligingsrisico's die zijn gerelateerd aan het internet.

