Unified Threat Management
w Prostym Wydaniu

Chroń swoją sieć przed wirusami, malware i złośliwą aktywnością dzięki
Kerio Control. To łatwe rozwiązanie do zarządzania bezpieczeństwem, zawierające
firewall i router, IPS (intrusion detection and prevention system), antywirus na bramie,
VPN i filtrowanie zawartości. Te wszechstronne możliwości, z niezrównaną elastycznością
wdrożenia, czynią Kerio Control idealnym wyborem dla małych i średnich przedsiębiorstw.
Ochrona integralności sieci
przez głęboką inspekcję
pakietów, zaawansowany
routing, intrusion prevention
i wydajnego klienta VPN.

Zachowaj Integralność Sieci

Zarządzanie pasmem przez
priorytetyzację i monitoring
ruchu, balans połączeń
internetowych i ograniczanie
dostępu do mediów
streamingowych i sieci p2p.

• Twórz polityki ruchu wychodzącego

Wiodące w branży
filtrowanie web, zawartości dla
141 kategorii oraz możliwość
podglądu indywidualnych
statystyk aktywności
użytkowników w sieci.
Łatwa szybka administracja
z poziomu desktopu lub
tableta poprzez intuicyjny
interfejs webowy.
Błyskawiczne proste
wdrożenie w każdym
środowisku IT jako hardware,
software lub virtual appliance.

• Chroń swoje serwery dzięki głębokiej inspekcji

pakietów i zaawansowanemu routingowi sieci—
włączając w to równoczesne wsparcie IPv4 i IPv6.
i przychodzącego, zasrzegając komunikację
z wybranymi adresami URL, kategoriami
treści a nawet w wybranych porach dnia.
• Dodaj transparentną warstwę ochrony

przed włamaniami z analizami opartymi
o system Snort i regularnie odświeżaną
bazą reguł i czarnych list adresów IP.
• Zatrzymaj wirusy, robaki, Trojany i spyware przed dostaniem się do Twojej sieci

z opcjonalną integracjią z silnikiem antywirusowym Sophos na bramie.
• Zabezpiecz połączenia client-to-site dzięki wydajnemu, bezkonfiguracyjnemu klientowi

VPN—lub korzystaj z klienta IPsec VPN o uznanym standardzie rynkowym.
• Do stworzenia wydajnych połączeń typu server-to-server pomiędzy oddziałami

z Kerio Control, użyj łatwej w konfiguracji technologii Kerio VPN. Lub dla
stworzenia bezpieczniego połączenia VPN do zdalnych placówek, króre nie
posiadają wdrożonego systemu Kerio Control, użyj protokołu IPsec VPN.

Zarządzaj Pasmem dla Usprawnienia Przepływu Ruchu
• Stwórz priorytety i monitoruj ruch sieciowy,

aby zagwarantować najszybszą transmisję
dla najważniejszych typów ruchu.
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• Dystrybuuj ruch internetowy na wiele

łącz, dzięki funkcji Link load balancing,
automatycznie zablokuj i odblokuj łącza dla
zapewnienia ciągłego dostępu do Internetu.
• Chroń swoją sieć przed niewłaściwym wykorzystaniem pasma,

jak media streaminigowe, blokuj sieci peer-to-peer.
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Zwiększ Produktywność dzięki Rynkowemu
Liderowi w Filtrowaniu Web i Zawartości
• Selektywne blokowanie, zezwalanie lub logowanie dostępu do 141 na bieżąco

aktualizowanych kategorii, dzięki opcjonalnej usłudze Kerio Control Web Filter.
• Podgląd indywidualnych statystyk aktywności użytkownika w sieci, dostosowane

reguły ruchu i wiele innych, z automatycznymi, szczegółowymi raportami
z Kerio Control Statistics przesyłanymi na Twoj skrzynkę pocztową.
• Użyj spostrzerzeń z raportów do ograniczenia odpowiedzialności karnej

i zwiększenia produktywności przez blokowanie dostępu do stron i kategorii
zawartości lub poprzez limity dzienne dla użytkowników/grup i lokalizacji.

Zarządzaj Szybko i Łatwo—Gdziekolwiek, Kiedykolwiek
• Bezpieczny dostęp do ustawień bezpieczeństwa, zarządzanie użytkownikami,

pasmem i tworzenie polityk ruchu z elastycznego interfejsu webowego.
• Zarządzanie Kerio Control z poziomu desktopu lub zdalnie, z tabletu.
• Backup niestandardowych ustawień bezpieczeństwa, magazyn

kopii zapasowych w chmurze zintegrowany z Samepage.

Błyskawiczne Wdrożenie w Każdym Środowisku IT
• Uniknij problemów związanych z konfliktem aplikacji i podatnymi

usługami systemowymi przez wdrożenie Kerio Control w wersji
software appliance – gotowej instalacji na dowolnym sprzęcie.
• Zintegruj Kerio Control virtual appliance, z prekonfigurowanym

oprogramowaniem Kerio Control na wzmocnionym systemie operacyjnym,
w swoim środowisku VMware—bez wymagań związanych z nowym sprzętem—
zamknij wiele pojedynczych serwerów i aplikacji w jednym pudełku.
• Korzystaj z funkcjonalności Kerio Control jako Kerio Control Box, czyli

stabilnego, urządzenia bez ruchomych części, które jest prekonfigurowane
oprogramowaniem Kerio Control i wzmocnionym OS.
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