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Comunicacions Segures
Pack comunicació

Descripció de la solució:
•
•
•
•
•

La solució es compon d’un Router/Firewall amb la seva configuració inicial, així com les
VPN dels usuaris remots, realitzada per tècnics certificats.
Permet tenir un control d’accés dels usuaris remots al nostre sistema, vinculats a
l’Active Directory
Segmentació de xarxa
Permet establir connexions xifrades d’extrem a extrem entre les diferents seus de
l’empresa
Permet establir comunicacions segures des dels dispositius mòbils que connecten a
l’empresa.

Segons llicència:
•
•
•
•
•
•
•
•

Filtre antivirus
Filtre antispam
Filtrat de contingut web
Detecció i protecció d’atacs
Identificació d’usuaris i dispositius
Tenir el control de l’ùs d’Internet dels usuaris i dispositius
Gestió centralitzada de “log”
Gestió centralitzada dels diferents routers/firewalls de l’empresa.

Segments:
•
•
•

Segment III (menys de 3 empleats), fins a 2 dispositius
Segment II (3-9 empleats) fins a 9 dispositius
Segment I (10-49 empleats) fins a 49 dispositius

Què cobreix:
•
•
•
•
•
•

SSL: disposaràs d'un protocol de capa de sockets segurs, per a crear una connexió
segura i xifrada.
Xifratge d'extrem a extrem: tindràs les comunicacions xifrades en tot el seu
recorregut, amb l'objectiu de prevenir atacs.
Logs de connexió: seràs capaç de mantenir un registre dels dispositius que s'han
connectat a la teva xarxa privada.
Control d'accés: tindràs la possibilitat de permetre la connexió a la teva xarxa privada
exclusivament als dispositius autoritzats per tu.
Dispositius mòbils: podràs fer ús d'aquesta solució des de dispositius mòbils.
Configuració inicial perquè puguis usar-ho correctament, amb les respectives
actualitzacions de signatures de malware i altres dades per a detecció d'amenaces a
més de les actualitzacions de programari de seguretat periòdiques necesaries.

Preus :
Segment III
Mikrotik 171,46 €
Configuració des de 125,00 €
Segment II
Sophos XGS-107: 818,00 €
Configuració des de 250,00 € a 873,00 €
Segment I
Sophos XGS-126: 1.021,00 €
Configuració des de 843,00 € a 2.300,00 €

