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Den viktigste, men ofte mest neglisjerte enkeltfaktoren
i bedriftens nettverk er SIKKERHET!

Robust og driftssikker brannmur fra ZyXEL

«VPN»

- ICSA-sertifisert brannmur
- VPN-tilkobling over IPSec, SSL og L2TP
- stateful packet inspection
- SIP/H.323 NAT traversal
- DoS/DDoS beskyttelse
- vifteløst design for støyreduksjon
- strømforbruk fra 14 Watt

Med SSL, IPSec og L2TP gir bedriften
alle muligheter for sikker tilkobling utenfra
og inn til bedriftens nettverk (ideelt for
hjemmekontor) eller mellom bedriften og
3. partsleverandører.

«Redundans»
Den antakelig mest kritiske enkeltfeilen
en bedrift kan oppleve er nedetid på
nettverket. Med brannmur fra ZyXEL kan
vi sette opp redundant WAN-tilkobling,
slik at dersom hovedlinjen feiler, byttes
det automatisk over til reserveløsning,
enten dette er 3G/4G, xDSL eller fiber.

Litt om datasikkerhet:
- Det beste enkeltgrepet er en hardwarebasert brannmur for hele nettverket.
- Langt over halvparten av alle norske bedrifter benytter en eller annen form for skytjeneste, men kun
rundt 9% har retningslinjer rundt bruken.
- 13% av norske bedrifter oppgir at de har blitt frastjålet datautstyr, kun 1% oppgir tyveri av informasjon.

«UTM»
Med «Unified Threat Management»
bestående av brannmur, anti-virus, antispam, IDP (Intrusion Detection and

- 62 % av norske virksomheter mener det er kritisk når IT-systemene er nede inntil 1 dag. 27 % av
virksomhetene svarer at de opplever det kritisk når IT-systemene er nede 1 time.
- Over halvparten av virksomhetene outsourcer hele eller deler av IT-driften, og for disse bedriftene er
bevisstheten rundt sikkerhet mindre enn for bedrifter med intern IT-avdeling.

Prevention) og innholdsfiltrering stopper
man truslene allerede før det når
bedriftens PC’er.*

Trender:
- En stadig økning i alvorlige IKT-hendelser
- Mer profesjonell utvikling av ondsinnet programvare
- Målrettede angrep mot lukkede nett
- Spredning av skadevare over mobile enheter
- Spørsmålet er ikke OM - men NÅR du kan forvente at noen forsøker bryte seg inn i bedriftens datanett.

* Vi tar forbehold om prisjusteringer på produkter og tjenester. UTM er en tilleggstjeneste som ikke
er inkludert i prisen på brannmur.

