PREDSTAVITEV

Vroče poletne novosti pri F-Secure
..Finsko podjetje F-Secure je na podlagi večletnega uspešnega
poslovnega sodelovanje mariborskemu podjetju Medinet d.o.o. (Amis)
podelilo ekskluzivno zastopstvo na področju nekdanje Jugoslavije..
Podjetje Medinet d.o.o. je s svojima hčerinskima podjetjema, Amis Telekom d.o.o. Zagreb
in Amis Telekom d.o.o. Beograd, uspešno
pričelo vzpostavljati mrežo partnerjev, distributerjev in prodajalcev izdelkov in storitev
F-Secure na celotnem področju nekdanje
Jugosavije. Že uveljavljenim družinam izdelkov
za zaščito vseh računalniških sistemov, od
domačega računalnika do najkompleksnejših
omrežij nekaterih največjih svetovnih podjetij,
so dodali nove dimenzije zaščite ter pričeli
uveljavljati edinstvene pristope na tržišče.

Varovanje kot storitev
Vse več podjetij se odloča za zunanje izvajanje (outsourcing) storitev, ki niso neposredno
povezane z njihovo osnovno dejavnostjo.
Ta panoga se je pričela uveljavljati tudi na
področju informatike, kjer vedno več podjetij
izkorišča možnost cenovno ugodnejšega in
učinkovitejšega najema strojne in programske
opreme. Cilj je, da en izvajalec skrbi za vzpostavitev in vzdrževanje celovite informacijske
infrastrukture.
Nov pristop podjetja F-Secure omogoča
sistemskim integratorjem/izvajalcem storitev
fleksibilnejši način licenciranja končnih upo-
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rabnikov ter minimiranje tveganja v primeru
nihanja števila uporabnikov njihovih storitev.
Najpomembnejša razlika v primerjavi z drugimi ponudniki je mesečno plačevanje števila
licenc glede na dejansko število uporabnikov,
s čimer se izvajalec izogne nabavi celoletnih
licenc. Licenciranje izdelkov F-Secure se vrši
na osnovi mesečnih poročil. Tovrstna rešitev
je primerna za izvajanje storitev na vseh nivojih, od zaščite rezidenčnih uporabnikov do
zaščite za najzahtevnejše uporabnike.

F-Secure Anti-Virus
Client Security 6.0

Nova različica dobro uveljavljenega programa
predstavlja trenutno najbolj celovito zaščito
delovnih postaj za podjetja; poleg protivirusnega programa z več pregledovalniki, požarnega zidu, preprečevanja vdorov in nadzora
aplikacij sta sedaj dodana tudi zaščita pred
vohunskimi programi, ki temelji na večkrat nagrajeni rešitvi Ad-Aware podjetja Lavasoft, ter
omejevanje sprememb in nastavitev računalnika. Tako lahko administratorji omejijo izvajanje
programov ob zagonu računalnika, zaklenejo
nastavitve spletnega brskalnika ter preprečijo
programom spreminjati druge programe, s
čimer so računalniki zaščiteni tudi pred doslej
še neznanimi škodljivimi programi.

Program podpira tudi Cisco NAC, ki onemogoča uporabo omrežja, če računalnik
ni ustrezno zaščiten, ter samodejno vklopi
dodatne nastavitve požarnega zidu, če se,
naprimer, prenosni računalnik uporablja izven
domačega omrežja podjetja.
Vse nastavitve programa je mogoče upravljati
centralno, prek vmesnika F-Secure Policy
Manager Console. Program v poljubnem
intervalu (prednastavljeno na vsakih deset
minut) izmenja informacije s centralnim strežnikom v podjetju, kar zagotavlja hiter odziv na
morebitne nove grožnje.
Tako kot dosedanje različice je tudi F-Secure
Anti-Virus Client Security 6.0 preveden
v slovenščino. Vse informacije o izdelkih
in storitvah F-Secure najdete na naslovu
www.F-Secure.si.
(P.R.)
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