Atman Firewall
Kompleksowe zabezpieczenie
infrastruktury IT klienta
na bazie nowoczesnych rozwiązań UTM

www.atman.pl

W dzisiejszych czasach przedsiębiorstwa narażone są na coraz więcej ataków
internetowych, których zaawansowanie stale rośnie. Przy tak dynamicznym
rozwoju zagrożeń internetowych kluczowa staje się ochrona oraz zarządzanie
bezpieczeństwem sieci.
Z tego względu Atman oferuje usługę Atman Firewall, wykorzystującą zaawansowane systemy UTM (Unified Threat Management) zainstalowane w infrastrukturze. Zastosowanie takiego modelu ochrony daje firmom kompletną
ochronę styku swojej sieci z niezaufaną siecią Internet bez ponoszenia kosztów związanych z zakupem i utrzymaniem własnych systemów ochrony.

Zasada działania
Usługa Atman Firewall świadczona jest w oparciu o parę
urządzeń Fortinet FortiGate
spiętych w klaster: firewalla
podstawowego i firewalla zapasowego, który przejmuje
obsługę ruchu w wypadku
niedostępności pierwszego
z urządzeń.
Do obydwu firewalli doprowadzana jest z jednej
strony podstawowa usługa
dostępu do Internetu, świadczona dla klienta, a z drugiej
– usługa transmisji danych
między firewallem a infrastrukturą klienta. W ten sposób cały ruch wchodzący do
lub wychodzący z infrastruktury klienta jest filtrowany
przez firewall.
Ponadto klient może korzystać z panelu administracyjnego udostępnianego jako
aplikacja webowa. Pozwala
on na podgląd statusu, logów
i raportów oraz aktualnej konfiguracji firewalla.
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UTM (Unified Threat Management) –
nowoczesne rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa sieci

∫∫ Klasa urządzeń sieciowych odpowiadająca za kompletną i wszechstronną ochronę
∫∫ Rozwiązania wysokiej wydajności i dostępności
Kompleksowe i profesjonalne zabezpieczenie infrastruktury IT

∫∫ Ochrona przed różnego rodzaju włamaniami, atakami, wirusami czy spamem
∫∫ Szereg dodatkowych funkcji (m.in. DLP – ochrona przed wyciekiem danych,
obsługa łączy zapasowych, kontrola aplikacji)

Najwyższa jakość i dostępność usługi

∫∫ Opieka wykwalifikowanych specjalistów
∫∫ Wsparcie na etapie wdrożenia i utrzymania usługi

Oszczędność czasu i pieniędzy

∫∫ Brak inwestycji kapitałowych po stronie klienta
∫∫ Stała opłata abonamentowa

Szybkie dopasowanie konfiguracji do aktualnych potrzeb klienta

∫∫ Doświadczeni specjaliści dysponujący wiedzą w zakresie zaawansowanej
konfiguracji firewalla

Bezpieczeństwo dostępu fizycznego

∫∫ Rozwiązanie instalowane w bezpiecznym i profesjonalnym centrum danych
∫∫ Dostęp wyłącznie dla osób uprawnionych

Święty spokój

∫∫ Korzyści, jakie niesie ze sobą model outsourcingu
∫∫ Zgłoszenia przyjmowane w trybie 24/7

Przeszłość:
rozwiązania rozproszone,
kosztowne

Przyszłość:
rozwiązania skonsolidowane,
wydajne

Więcej informacji na www.atman.pl
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Atman sp. z o.o. jest liderem polskiego rynku centrów danych i ekspertem w zakresie bezpieczeństwa
transmisji i przetwarzania danych. Pod marką Atman świadczy usługi kolokacji i hostingu oraz usługi
w chmurze we własnych centrach danych o łącznej powierzchni 19 500 m2. Wykorzystując swoje łącza
zagraniczne i sieci światłowodowe w największych miastach Polski, Atman oferuje usługi szerokopasmowe,
w tym dostęp do Internetu i transmisję danych. Głównymi odbiorcami usług są operatorzy telekomunikacyjni,
media tradycyjne i portale internetowe oraz firmy z sektora finansowego, handlowego i przemysłowego.

Aktualizacja: 02.2022. Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.

