Verkligt skydd.
Enkel driftsättning.
Kraftfull och bekväm nätverkssäkerhet med
inbyggd Guardian webbinnehållsfiltrering.
• Perimeter Firewall
Tillförlitlig och pålitlig brandvägg
med IDS, IPS och stateful packet
inspection

• Guardian Web Filter
Högsta klassens dynamiska
innehållsanalys med ‘vem, när,
vad och var’ policyverktyg

• Top Rated Anti-Malware
Skydd mot snabbt växande
webbaserade hot

• Email Security
Integrerad anti-spam och
anti-phishing från Mailshell

• VPN Gateway
En kompetent VPN Gateway med
site-to-site, Clientless Remote
Access, L2TP, IPSec + SSL

• Load Balancer
Både inkommande och utgående
trafik balanseras mellan två eller
flera anslutningar

Unified Threat Management
All säkerhet ni behöver.
Perimeter Firewall
Yttre försvarssäkerhet förhindrar hackare och deras attacker, virus,
spionprogram och malware någonsin når förbi grindvakten till ert
nätverk. Styr de Internettjänster användare kan komma åt, samt utför
den traditionella rollen att blockera inkommande trafik från hackare och
andra webbhot.

Guardian Web Security
Guardian Web Security-modulen ger fullt utrustad webbsäkerhet och
innehållsfiltrering (i motsats till förenklad blockering enbart baserad på
URL). Guardian analyserar dynamiskt, förstår och kategoriserar webbsidor så att allt oönskat material och dolt innehåll (inklusive virus,
malware, anonyma proxys samt browser exploits) noggrant kan
upptäckas och blockeras. Tidsbaserade kontroller underlättar flexibel
och användarvänlig filtrering. Avancerade rapportverktyg hjälper
ansvariga att övervaka, förstå och tolka webbanvändningen.

En kraftfull, bekväm och
kostnadseffektiv UTM-säkerhetslösning, för att skydda ditt
nätverk och era användare.
Finns som mjukvara, virtuell
lösning, och en serie av
optimerad hårdvara.
UTM erbjuder full nätsäkerhet med
Smoothwalls Advanced Firewall,
Guardian Web Security med antimalware. Full VPN, e-postsäkerhet
med anti-spam, lastbalansering, och
som tillval QoS bandbreddshantering. Detta bildar ett komplett
paket utformat för att förbättra er
nätverkssäkerhet och prestanda.

Email Security
Den integrerade e-post-säkerhetmodulen skyddar e-postservrar och
användares inkorgar genom att upprätthålla e-postsäkerheten i
brandväggen, innan hoten når sina avsedda mål.
Som tillval finns också anti-spam.
Den högeffektiva Mailshell anti-spam motorn innebär att oönskad e-post
också kan identifieras omsorgsfullt och elimineras.

VPN Gateway
Alla versioner har en kraftfull VPN-lösning som stödjer site-to-site (filialkontor) VPN-anslutningar till både Smoothwall och andra tillverkares
system, samt klientlös, säker fjärråtkomst för mobila användare,
distansarbetande och trådlösa anslutningar. (L2TP, IPSec & SSL)

Intrusion Detection (IPS)
Loggar intrångsförsök och ger med rapporteringen en helhetsbild av
attackerna som förekommer mot era system.

Internal Firewall
Den interna brandväggen tillåter lokala nätverk och Demilitarised Zones
(DMZs) att bli isolerade i flera fysiskt separata zoner. Med en policybaserad användarnivå-kontroll över vem som kan komma åt vilka
system och tjänster i andra zoner.
Sådan isolering skyddar affärskritiska system och konfidentiell
information från oavsiktlig åtkomst, nyfikna användare eller andra
störningar.

Load Balancer
Både utgående och inkommande trafik kan lastbalanseras över två eller
flera anslutningar, eller använda protokollspecifik routing för att separera
högprioriterad trafik till en dedikerad anslutning. I händelse av ett
ISP/förbindelse-fel, är all berörd trafik automatiskt dirigerad till en annan
alternativ anslutning.

Feature Comparison

Recommended for

Gigabit Ethernet Ports

UTM-3000

UTM-1000

UTM-300

UTM-100

Software

Large
Networks

Medium - Large
Networks

Medium
Networks

Small - Medium
Networks

All
Networks

6

6

6

4

n/a

Advanced Firewall with IPS
& IDS Load Balancer
Active Directory, eDirectory,
LDAP user authentication

X

Hardware Failover

VPN Tunnels

Unlimited

Unlimited

Max 100

Max 50

Unlimited

1000 tunnels included

1000 tunnels included

20 tunnels included

10 tunnels included

10 tunnels included

+

Advanced Reporting

+

+

Guardian Web Security*

+

+

Anti-Malware & Anti-Virus

+

+

Dynamic Web Content Analysis

+

+

‘Who, What, When & Where’ Policy Tools

+

+

Instant Messaging & Social Media Control

+

+

Web Caching

+

+

Proxy Detection

+

+

HTTPS Filtering

+

+

Bandwidth Management / QoS

+

+

+

MobileGuardian - Mobile Device Filtering

+

+

+

+

+

Email Security*
Anti-Spam, Anti-Phishing & Anti-Malware

+

+

+

+

+

* Requires licence per device

Standard Feature

+ Optional Feature

X Not Available

För mer information var vänlig och se särskilda produktdatablad eller diskutera med en teknisk representant.
Observera att hårdvaruspecifikationer kan ändras utan föregående meddelande.

Unified Threat Management
In the words of our customers

Smoothwall UTM finns även som
mjukvara. Man kan ta en vanlig
server och snabbt och enkelt
förvandla den till en dedikerad
säkerhets-hårdvara.
För att ladda ner en testversion
eller boka en webb-demo,
besök www.aies.se

Shawn Markins, HBE Corporation
“Före Smoothwall UTM-1000, var vi beroende av 3 separata
enheter för att hantera spam, webbfiltrering, och webbaserade
antivirus/sårbarhetsskanning. Med UTM-1000, har vi kunnat
befria oss från användningen av dessa 3 enheter, och
produktiviteten har blivit mycket jämn. Vi har inte längre 3
separata enheter som behöver startas om. Denna produkt är allt
den påstår, och lite till. Det enda jag beklagar är att jag inte kan
motivera att köpa ännu 2-3 av dem, eftersom 1 hanterar hela
arbetsbelastningen.”

Nigel Crump, DSS
“UTM-1000 har visat sig vara allt vi hade förväntad oss från
Smoothwall och mycket mer. Redan från den första
installationen och konfigurationen av enheten har det varit ett
nöje att jobba med den. Jag är fortfarande förbluffad över den
kraft och kontroll den här lilla 1U-enheten har gett oss över
inte bara vårt slutanvändar-nätverk, men nu litar vi helt på
den för vårt kontorsnät, WAN-hantering, lastbalansering och
den hanterar även säkerheten för våra interna servrar och
våra publika servrar. UTM-1000 är en verkligt förbluffande
litet kraftpaket med egenskaper som man inte kan hitta i
andra liknande varianter.
Jag kan tala mig varm för den hela dagarna.
Smoothie GPL har tjänat mig väl under så många år att valet
var ett lätt beslut!”
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