Bezpečnost
Služba BEZPEČNOST nabízí možnost profesionálně zabezpečit svoji síť
nejmodernější technologií s možností flexibilně upravovat konfiguraci.
Služba BEZPEČNOST byla navržena jako komplexní zabezpečení internetové komunikace zákazníků
společnosti Dial Telecom. Služba je postavena na špičkové technologii UTM, umožňuje zabezpečit síť
proti útokům a nastavit pravidla pro používání Internetu pro jednotlivé skupiny zaměstnanců. Technologie je neustále podporována aktualizacemi, aby byla schopna reagovat na nejnovější bezpečnostní hrozby. Kontrola probíhá na úrovni identifikace a monitoringu chování jednotlivých uživatelů,
aplikací i obsahu, který se sítí přenáší. Administrátor sítě může dle aktuálních potřeb měnit pravidla
pro využívání sítě nebo Internetu prostřednictvím intuitivního uživatelského rozhraní. Pro složitější
změny nastavení je možné využít podpory společnosti Dial Telecom.
KOMU JE SLUŽBA URČENA
Služba je určena všem firmám, které potřebují bezpečně a spolehlivě provozovat svého internetového
připojení a aplikací.
SLUŽBA OBSAHUJE
• Bezpečnost internetové komunikace zákazníka,
jeho uživatelů, serverů, sítě LAN
• Monitoring internetové komunikace zákazníka
• Mitigace hrozeb Internetu
• Škálovatelné, variantní řešení podle konkrétních
potřeb
• Know-how service providera
• Ideální doplněk bezpečnostního řešení LAN sítě
a prostor zákazníka
• Pronájem zařízení včetně HW a SW licencí
VÝHODY SLUŽBY
• Konzultace a návrh konfigurace služby
• Poskytnutí práva spravovat security appliance
• Úvodní nastavení zdarma aktivuje Dial Telecom
• Zaškolení pro správce sítě zákazníka v ceně
• Zákazník si provádí konfiguraci nad rámec nastavení Dial Telecomem
• Na vyžádání možno implementovat další vlastnosti
v rámci samostatného projektu
• Security appliance umístěné buď fyzicky u zákazníka, nebo v datacentru Dial Telecom
• Centrální řízený přístup do sítě Internet

PODPOROVANÉ SLUŽBY
• Bezpečnost internetové komunikace
• Správa oprávnění uživatelů k Internetu
• Správa oprávnění aplikací k Internetu
• Firewall
• UTM
• Monitor uživatelů
• Monitor aplikací
MOŽNOST KOMFORTNÍ SPRÁVY A DOHLEDU
• vlastní síťové komunikace
• komunikace jednotlivých aplikací
• komunikace jednotlivých uživatelů
• detekce útoků
• antivir
• antispam
• web filtering
• bezpečný přístup IPSec
• přizpůsobení zákaznickým potřebám
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