Jednoduché unifikované zabezpečení sítě

Kerio Control ochrání vaši síť před viry, malwarem a škodlivými činnostmi. Zabezpečí vaši síť,
snadno se spravuje a jeho součástí je next-generation firewall a směrovač, detekce a prevence
útoků (IPS), antivirová ochrana, VPN a filtrování obsahu a aplikací. Díky těmto komplexním funkcím
a bezkonkurenční flexibilitě nasazení je Kerio Control ideální volbou pro malé a střední firmy.
Ochrana integrity sítě
s pomocí hloubkové kontroly
paketů, pokročilého směrování
sítě, prevence útoků a vysoce
efektivního klienta VPN.

Integrita sítě
■

■

Správa šířky pásma
sledováním síťového provozu
a upřednostňováním důležité
komunikace, rozložením
zátěže internetového připojení
a omezením přístupu ke
streamování videa a P2P sítím.
Nejmodernější filtrování
webových stránek a obsahu
aplikací, webových stránek
a obsahu ze 141 kategorií
a možnost zobrazování
aktivity jednotlivých uživatelů
na internetu prostřednictvím
podrobných zpráv.

■

■

■

■

Jednoduchá a rychlá správa
ze stolního počítače nebo
tabletu s pomocí intuitivního
webového rozhraní Kerio
Control.
Rychlé a jednoduché
nasazení v jakémkoli IT
prostředí prostřednictvím
softwarové aplikace nebo
virtuálního či hardwarového
zařízení.

Ochrana serverů s pomocí hloubkové kontroly paketů a pokročilého směrování sítě, a to
za současné podpory protokolů IPv4 i IPv6.
Pravidla pro příchozí a odchozí síťový provoz,
omezování komunikace na základě URL adres,
aplikací, typu provozu, kategorií obsahu a času.
Ochrana sítě transparentní vrstvou prevence útoků
prostřednictvím analýzy založené na systému Snort
a pravidelně aktualizované databáze pravidel
a blokovaných IP adres.
Volitelná integrovaná služba Kerio Antivirus ochrání
vaši síť před viry, červy, trojskými koni a spywarem.
Bezpečné propojení klientů se sítěmi prostřednictvím vysoce efektivního klienta VPN
společnosti Kerio, kterého není třeba konfigurovat, nebo standardního klienta IPsec VPN,
který je často na mobilních zařízeních předinstalován.
Zabezpečené a vysoce efektivní propojení mezi servery poboček na základě snadno
nastavitelné technologie Kerio VPN. Zabezpečené propojení VPN můžete s pomocí
standardního protokolu IPsec VPN vytvořit též se vzdálenou pobočkou, kde není systém
Kerio Control nasazen.

Správa šířky pásma
■

■

■

Sledování provozu sítě a upřednostňování důležitých typů síťového provozu zajistí
dostatečně vysokou rychlost.
Rozložení zátěže internetového připojení
do několika proudů, možnost automaticky
jednotlivé proudy zakázat nebo povolit, což zajistí
nepřetržitý přístup k internetu.
Ochrana sítě před aplikacemi a webovou
komunikací, které příliš zatěžuje šířku pásma
(např. streamování videa), blokování peer-to-peer
sítí.
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Nejmodernější filtrování aplikací, webových stránek
a obsahu, lepší pracovní produktivita
■

■

■

S pomocí volitelné služby Kerio Control Web Filter, jejíž součástí je i funkce
sledování aplikací, lze selektivně blokovat, povolovat či zaznamenávat přístup
k aplikacím a 141 neustále aktualizovaným kategoriím obsahu.
Na základě podrobných automatických reportů, které vám nástroj Kerio Control
Statistics zasílá přímo do vaší e-mailové schránky, můžete mimo jiné zobrazovat
aktivitu jednotlivých uživatelů na internetu či vylepšovat pravidla pro řízení šířky
pásma.
Informace získané z reportů vás pomohou chránit před právními postihy.
Blokováním určitých aplikací, kategorií obsahu či přístupu na určité stránky nebo
omezením přístupu na konkrétní dobu či pro konkrétní uživatele, skupiny uživatelů
nebo jejich umístění, zlepšíte produktivitu práce.

Snadná a rychlá správa – kdykoli a odkudkoli
■

■

■

■

Prostřednictvím webového rozhraní bezpečně nastavíte zabezpečení, můžete
spravovat uživatele a šířku pásma a stanovovat pravidla síťového provozu.
Kerio Control můžete spravovat ze svého stolního počítače nebo vzdáleně
z tabletu.
Využívejte MyKerio a spravujte veškerá nasazení Kerio Control prostřednictvím
centralizovaného webového rozhraní, které vám poskytne souhrné systémové
informace, automatické zálohování konfigurace, monitorování stavu, systémové
notifikace a úplnou vzdálenou konfiguraci.
Dostávejte upozornění přímo na vaše mobilní zařízení prostřednictvím aplikace
MyKerio pro Android, iPhone a Apple Watch. Můžete si být jistí, že vaše
nasazení jsou online a pokud se tento status změní, budete první, kdo se to
dozví.

Rychlé nasazení v jakémkoli IT prostředí
■

■

■

■

Kerio Control lze nainstalovat na počítač s vámi zvoleným hardwarem jako
softwarovou aplikaci, čímž se vyhnete potížím způsobeným zranitelnými
systémovými službami a konflikty aplikací.
Kerio Control lze jako virtuální zařízení s předkonfigurovaným softwarem Kerio
Control a zabezpečeným operačním systémem integrovat do prostředí VMware,
aniž byste museli nakoupit nový hardware. Umožní vám též konsolidovat více
jednoúčelových serverů a aplikací na jediném místě.
Hardwarová zařízení Kerio Control optimalizují využití funkcí nástroje Kerio
Control. Jedná se o stabilní a spolehlivá zařízení s předkonfigurovaným softwarem
Kerio Control a zabezpečeným operačním systémem.
Vzdálené nasazení hardwarových zařízení Kerio Control je díky
auto-konfiguračním vlastnostem prostřednictvím MyKerio snadé a rychlé.
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