Chráníme Vaši síť...

Bezpečně na web
Služba s kompletním a profesionálním řešením
pro ochranu vašich dat a bezpečnost studentů.

Proč bezpečnost a Nages?
Internet je v dnešní době bezesporu nepostradatelným médiem, které mimo pozitiv skrývá i zřejmá
rizika a hrozby. Míra ohrožení je obrovská a neustále roste. V domácím prostředí mají za studenty
odpovědnost rodiče, ale v době výuky je to právě škola. Jste si jisti, že vaše aktuální řešení dokáže
komplexně ochránit studenty a vaše cenná data před negativy, jakými jsou viry, spyware, spam,
hackeři, podvodné emaily a jiná nebezpečí? S naší službou Bezpečně na web tu jistotu máte.
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Chráníme Vaši síť...
Služba Bezpečně na web je speciálně koncipována pro zabezpečení škol proti hrozbám nejen z veřejného
internetu, ale i z vnitřní sítě. Již ve svém základu se jedná o vyvážené bezpečnostní řešení, které jsme schopni
přizpůsobit případným dalším požadavkům. Při návrhu služby jsme ve všech fázích vývoje brali na zřetel důležitost
i hodnotu vašich uložených dat a bezpečnost studentů, kteří využívají výpočetní techniku v prostorách školy. Právě
díky všem níže uvedeným funkcionalitám, které navzájem umí spolupracovat, je naše řešení komplexní a bezpečné.

Služby OCHRANY
Firewall

AntiMalware

Kontroluje síťový provoz, odděluje vaši

Jedná se o účinnou ochranu proti

síť od Internetu.

známým a neznámým hrozbám.

HTTPS Inspection

Advanced Threat Protection

Pomocí SSL inspekce je možné mít pod

Odhalí nakažené počítače v síti, které

kontrolou i šifrovanou webovou komunikaci.

komunikují s řídícím centrem útočníka.

IPS

Web Protection

Ochrání známé slabiny aplikací

Umožňuje blokovat/povolit aplikace

a operačních systémů.

a webové stránky.

Email Protection

Web Application Protection

Blokuje nevyžádanou poštu, která

Umožňuje bezpečně publikovat vaše

obtěžuje a také často obsahuje škodlivý

aplikace v Internetu.

kód nebo odkaz.

Reporting
Poskytuje detailní přehled o dění ve vaší
síti.

Cena od 2 500,- / měsíc
Výsledná cena bude stanovena na základě konzultace a odvíjí se od počtu současně připojených uživatelů, kapacity šířky
pásma, použitých síťových ochran a smluvního závazku.
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