RIEŠENIA:
Manažované
služby

Office Security
Ochrana a správa firemnej siete

Efektívna bezpečnosť a kontrola siete
Komplexné riešenia, ktoré obsahujú bezpečnostné prvky od firewallu cez antivírus a antispam až po kontrolu
aplikácii, sa stávaju štandardom u firemných zákazníkov. Nasadením služby Oﬃce Security zákazník výrazne
znižuje bezpečnostné riziká bez potreby vysokých jednorazových investícii. Služba je určená pre menšie firmy
alebo právnické osoby, ktoré hľadajú dostatočne robustné bezpečnostné riešenie za dobrú cenu.

Službu Oﬃce Security je možné nasadiť aj
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u zákazníkov, ktorí už majú nejaký firewall,

systému a modulov zariadenia,

ale možno nedisponujú aplikačnou ochranou,

bezpečnostné patche (záplaty) vydané

či nemajú integrovanú antivírusovú a antispyware

výrobcom a ďalšie služby sú

ochranu, alebo hľadajú nástroj, ktorý im umožní

realizované špecialistami BENESTRA,
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ktorí majú v oblasti bezpečnosti
dlhoročné skúsenosti.

Výhody služby

Bezpečnostné prvky

Security as a Service (SECaaS) - riešenie sa

Firewall, IPS/IDS

poskytuje ako služba = nulové investície

Web a Application Monitor / Control

na zaobstaranie služby

Antivírus, Antispyware a Antispam

Flexibilita – možnosť vyskladať riešenie

DNS Filter

z viacerých bezpečnostných prvkov podľa

Bezpečné WiFi pripojenie

reálnych potrieb zákazníka

Vzdialený prístup pre prácu z domu (SSL)

Jednoduché nasadenie – sieť účastníka

Prehľadné reporty vo formáte PDF posielané

môže byť chránená už za niekoľko dní

v pravidelných intervaloch

Riešenie postavené na platforme

Správa profesionálov na požiadanie alebo

svetového lídra v oblasti bezpečnosti -

predplatené hodiny
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Bezpečnostné moduly
Bezpečnostný modul

Typ modulu

Varianty / Politiky služby
Obsahuje

Oﬃce Security

Základný

Flexi
Firewall, IPS/IDS, Web Monitor, App Monitor, Reporty

Secure WiFi

Voliteľný

Bezpečné bezdrôtové pripojenie

Security Filter

Voliteľný

Antivírus, Antispyware, Antispam

Network Control

Voliteľný

Web Control, App Control, DNS Filter

Remote Access

Voliteľný

SSL pripojenie

Profesionálne služby

Voliteľný

Správa na požiadanie alebo predplatené hodiny
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