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Firewall er ikke bare firewall

Trusselsbilledet for virksomheder og organisationer er under konstant
forandring, og hackere udgør en mere og mere alvorlig trussel. Det er en
stor opgave at holde sig ajour: Der skal investeres i komplekst udstyr,
og det kræver specialviden at installere og vedligeholde korrekt.
En vigtig – og kompleks – komponent i enhver sikkerhedsløsning er en firewall. Den tid hvor
en firewall kunne nøjes med at se på port-numre og IP-adresser er for længst forbi.
I dag skal der tages en række andre sikkerheds-teknologier i anvendelse for at kunne beskytte
organisationen mod de trusler der huserer, når organisationen digitaliseres.

Løsningsmodel
GlobalConnect A/S kan tilbyde drift af
fi-rewalls efter to modeller:
• Hosted shared redundant firewall
placeret centralt i GlobalConnects
backbone
I GC-løsingen anvendes firewall-udstyr
fra producenten Check Point. På en
firewall fra Check Point kan man aktivere en række sikkerhedsmoduler, der
kan aktiveres efter behov.
Alle funktioner er med det trussels-billede, som vi ser i dag uundværlige, men
i særlige tilfælde kan enkeltfunktioner
være dækket af en anden løsning hos
kunden og dermed deaktiveres i firewallen.
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Management

Funktioner i vores firewall

GlobalConnect Managed Firewall Services indeholder:

Netværksfirewall
Kontrollér hvilke IP-adresser der kommunikerer på hvilke porte, og adressekonvertering

• Overvågning af enheden
• Patch management
• Support
• Backup
• Log rapportering på forespørgelse (T/M)

Om Check Point
Check Point Software Technologies Ltd er
globalt den største producent, der udelukkende fokuserer på at levere sikkerhedsløsninger.
De revolutionerede sikkerhedsmarkedet
med stateful inspection, og har siden ligget
helt i front med innovative løsninger til at
beskytte deres kunder mod et stadig mere
komplekst og ondsindet trusselsbillede. De
har historisk demonstreret en høj effektivitet i at modstå de trusler der huserer.
Udgangspunktet er de markedsledende
firewalls, men deres produktudbud dækker hele paletten fra endpoint, mobile
enheder, DDoS, SCADA, compliancy osv.
Bemærkelsesværdigt er, at produkterne er
enkle at anvende og kan administreres fra
en og samme brugervenlige administrationsløsning.

Applikationskontrol
Specificér sikkerhedspolitik og log ud fra applikation. Fx Facebook, Teamviewer, SSH
Identitet
Specificér sikkerhedspolitik og log ud fra hvem
der må/gør hvad, fx brugere/grupper i AD
Anti-bot
Identificér og stop fjernstyring af fx ransomware
Antivirus
Signatur- og heuristisk baseret antivirus-tjek af
HTTP, FTP, POP3 og SMTP
Intrusion Prevention (IPS)
Identificér og stop trafik, der udnytter sårbarheder eller er genereret af malware
URL filter
Benyt website kategorier til at beskytte mod
besøg på malware-sites, og til at klassificere og
logge web-anvendelse
Endpoint beskyttelse
Løsningen kan kombineres med sikkerhed til
endpoint-pc’er. Det kan være basal VPN eller
det kan være med yderligere sikkerhedsfunktioner til endpoint-pc’en.

