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TŰZFAL MEGOLDÁSOK  
TERVEZÉS, IMPLEMENTÁCIÓ
ÜZEMELTETÉS
FELKÉSZÜL,  VAGY KOCKÁZTATJA 
H ÁLÓZATA BIZTONSÁGÁT?
A szakértői becslések szerint évente több, mint 50 millió biztonsági incidens 
történik világszerte, így az informatikai biztonság kulcskérdéssé vált.  
A belső kompetencia fenntartása és fejlesztése jelentős idő és erőforrás 
ráfordítást jelent. Az Invitech Solutions kifejezetten az ügyfelek igényeit 
felmérve, személyre szabott, költséghatékony tűzfal megoldásokkal áll  
a rendelkezésükre. Szakemberei naprakész ismeretekkel, a piac egyik vezető 
professzionális védelmi megoldásait biztosítják a telepítéstől egészen  
a teljes rendszerfelügyeletig.

TUDTA? – NEM MINDEN TŰZFAL NYÚJT 
MEGFELELŐ VÉDELME T
Az operációs rendszerek és SOHO router-ek zömében megtalálható  
a beépített tűzfalszolgáltatás, de ez nem minden esetben nyújt  
kielégítő védelmet. Az általunk kínált eszközzel egyszerre több gép,  
vagy akár több hálózat védelmét is biztosíthatja.

Bízza ránk
hálózata védelmét

a tervezéstől kezdve,
a kiépítésen át,

az üzemeltetésig

ADATÁTVITELI 
ÉS BIZTONSÁGI
MEGOLDÁSOK

EGY SZOLGÁLTATÓN
KERESZTÜL
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AZ INVITECH SOLUTIONS  
TŰZFAL MEGOLDÁSA
A tűzfal feladata a bejövő és kimenő forgalom követése, szűrése  
és korlátozása, ezáltal megvédve a belső (védendő) hálózatot a nem kívánt 
hozzáféréstől. Az általunk kínált megoldás, a funkciókat tekintve az alábbiak 
szerint skálázható:
•  klasszikus tűzfal megoldás
•  IPS/IDS funkciók
•  URL szűrés
•  a magasabb szintű Webszerver védelem
•  terhelés elosztás
•  az e-mail védelem, spam szűrés

A SZOLGÁLTATÁS ELŐNYEI
•  Magas rendelkezésre állás
•  Webszerver védelem
•  Valós idejű monitoring
•  Személyre szabott dash board-ok
•  Ütemezett jelentések

MIÉrT AZ INVITECH SOLUTIONS?
•  Közel két évtizedes tapasztalattal rendelkezünk az integrált informatikai  

és telekommunikációs szolgáltatások terén.
•  ITIL módszertan szerint dolgozunk: előre lefektetett folyamatok mentén, 

mellyel nyomon követhetőek a költségek és biztosított az elszámoltathatóság. 
Az ITIL „szabvány” szerinti működés átláthatóvá és „mérhetővé” teszi  
az informatikát.

•  Személyes szakértői támogatás: 7/24 órás üzemeltetéshez dedikált  
hibabejelentő és operátori csapat áll rendelkezésre.

KapcSOlódó SzOlgáltatáSaInK:
• Kliens oldali vírusvédelem
• DDoS védelem
• Azonosítás és jogosultság kezelés
• Menedzselt biztonsági szolgáltatások

Személyre szabott tűzfal megoldások,
rugalmas fizetési konstrukciókkal
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