PREDSTAVITEV

ZyXEL UTM - Turbo FireWall
..ZyXEL UTM predstavlja novo dobo v varnosti računalnikov, saj omogoča
prenos podatkov z nezmanjšano hitrostjo kljub dodanim varnostnim funkcijam.
Razveseli tudi z do dvajsetkrat višjo hitrostjo prenosa podatkov..
Uporabniki lahko izbiramo med ZyWALL 5, 35 in 70 UTM.
ZyWALL
5 UTM

ZyWALL
35 UTM

ZyWALL
70 UTM

Prepustnost
požarnega zidu

65 Mbps

70 Mbps

90 Mbps

Prepustnost
VPN

25 Mbps

30 Mbps

40 Mbps

Istočasno
odprte seje

4.000

10.000

10.000

Število WAN

1x

2x

2x

Število VPN

10

35

100

Skrivnost je ZyXEL ZyWall Turbo Card!
Edina, a nepogrešljiva razlika med običajnimi in UTM usmerjevalniki
ZyWALL je kartica ZyWALL Turbo Card, na kateri je integrirana
pravljična trojka: tehnologija ZyXEL ZyNOS, ki integrira najboljše
varnostne rešitve, unikatni patentirani SecuASIC čip, ki pospešuje
že zares hitro izvajanje najzahtevnejših Anti-virus in IDP zaščit,
tudi za Layer 7 nivo ter protivirusni program Kaspersky, ki slovi
po največ zaznanih nevarnostih in najpogostejšem osveževanju
protivirusnega programa.

Osem muh na en mah!
1. Protivirusna zaščita: UTM predstavlja prvo linijo obrambe pred
virusi, pred katerimi vas ščiti z enim najboljših izmed protivirusnih
programov, Kaspersky.
2. IDP: UTM s sistemov preprečitve vdorov zagotavlja aktivno
obrambo, ki potencialnih nevarnosti ne spusti v vaš sistem, ker je
takrat že prepozno.
3. Antispam: UTM bo zmanjšal število neuporabnih in neželjenih
e-sporočil ter vam prihranil jezo zaradi blokiranega e-poštnega
predala.
4. Požarni zid: vztraja pri odbijanju sumljivih datotek in hekerjev, ki
bi jih zanimali vaši dragoceni podatki.
5. VPN: UTM poskrbi za vzpostavitev varnih IPsec tunelov.
6. Upravljanje obremenitve: UTM prepreči preobremenitev ene
mrežne povezave.
7. Upravljanje prometa: UTM bo zadovoljil vse uporabnike interneta
z enakimi možnostmi za delo.
8. Filtriranje vsebin: še ena sposobnost, zaradi katere bodo
zadovoljni bodisi starši bodisi vsi, ki jih skrbi prisotnost neprimernih
vsebin na delovnem mestu.

Imate sindrom A, B, C ali D?
Glavobole najprej uporabnikom nato pa še tehnikom najpogosteje
povzročajo naslednje težave:
A) Napadi virusov. Si predstavljate znova začeti z zbiranjem in
vnašanjem baze z 10.000 potencialnimi strankami? Virusi in črvi
vam lahko uničijo (zaupne) podatke, zbrišejo program ali dva,
podrejo računalniško mrežo in vas tako prikrajšajo za kar nekaj
denarja - rešitev je UTM!
B) Datoteke v skupni rabi. Skupni podatki so nujni za učinkovitejše
poslovanje podjetij, a so hkrati tudi izvor virusov in datotek z
neprimerno vsebino, ki jih v mrežo s svojih računalnikov prenašajo
posamezniki. Poskrbite, da okuženi računalnik ne bo okužil tudi
drugih v mreži - rešitev je UTM!
C) Neželena pošta. Imate 321 novih sporočil! Ste obupali nad
antispam "rešitvami", ki vašega problema ne rešijo? Ste odločeni, da
boste ustavili izgubljanje časa z brisanjem pošte - rešitev je UTM!
D) Brskanje, hekerji, phishing. Službeni računalniki se uporabljajo
tudi za neslužbeno brskanje po spletu, kar pomeni, da je hekerjem
in phishingu izpostavljena celotna mreža - rešitev je UTM!
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Za konec še dve glavni vprašanji - kaj boste počeli v času, ki vam
bo ostajal zaradi brezhibnega delovanja vašega računalnika in
računalniške mreže? Kako se boste pohvalili z ZyXEL ZyWALL
UTM, ko se bodo ostali pogovarjali o počasnem in nepopolnem
delovanju antivirusnih programov, nadgradnjah, novih programih in
s tem povezanih težavah? 
(P.R.)
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