Hardwarová zařízení Kerio Control řady NG
S hardwarovými zařízeními Kerio Control ochráníte svou síť před viry, malwarem a zákeřnými
aktivitami. Řešení pro komplexní zabezpečení sítě (UTM) zajišťuje ochranu sítě a dat. Jeho součástí
je Next-Generation Firewall a směrovač, detekce a prevence útoků (IPS), antivirová ochrana, VPN
a filtrování aplikací, obsahu a URL.

Hardwarová zařízení Kerio Control
Komplexní a výkonné bezpečnostní řešení Kerio Control zajistí ochranu sítě, uživatelů a aktiv. Hardwarová zařízení Kerio Control NG
kombinují cenami ověnčený software Kerio Control se speciálně navrženým hardwarem. Výsledkem je špičkové řešení pro zabezpečení
sítí malých a středních firem. Hardwarová zařízení se dodávají s nejnovější verzí softwaru Kerio Control a obsahují tentýž patentovaný
operační systém postavený na systému Linux, se kterým se setkáváte u softwarových zařízení. Hardwarová zařízení obsahují balíček
všech dostupných bezpečnostních technologií, např. antivir Sophos a filtr obsahu Kerio Control Web Filter se sledováním aplikací.

Přehled vlastností
Next-Generation Firewall, směrovač a nejmodernější systém detekce a prevence útoků IPS

Díky Kerio Control ochráníte integritu svých serverů s pomocí hloubkové kontroly paketů a pokročilých funkcí směrování sítě včetně
současné podpory protokolů IPv4 i IPv6. Vytváříte svá vlastní pravidla pro příchozí a odchozí síťovou komunikaci, omezujete komunikaci
na základě aplikací, URL adres, typu přenosu, kategorií obsahu či časových intervalů.

Nejmodernější filtrování aplikací, webových stránek a obsahu

S pomocí nástroje Kerio Control Web Filter, jehož součástí je i funkce sledování aplikací, lze selektivně blokovat, povolovat
či zaznamenávat přístup k aplikacím a 141 různým kategoriím webového obsahu. Můžete zakázat ve své síti komunikaci, která příliš
zatěžuje šířku pásma (např. streamovaná videa), nebo blokovat peer-to-peer sítě. Znemožníte uživatelům přístup na nebezpečné stránky,
o nichž je známo, že obsahují viry a spyware nebo provádějí útoky jako phishing či krádeže identity.

Sophos – pokročilá antivirová ochrana

Integrovaný Sophos Gateway Antivirus ochrání vaši síť před záplavou virů, červů, trojských koní a spywaru.

Reporty o využívání sítě zajistí zvýšení produktivity

Funkce Kerio Control Statistics vám poskytne podrobné zprávy o využívání aplikací a sítě uživateli. Sledovat ho lze ve výpisech pro
jednotlivé dny, týdny, měsíce nebo jakékoliv jiné zvolené období, a to pro jednotlivého uživatele, skupinu či celou organizaci.
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Zabezpečená síť VPN

Kerio Control spojí hlavní sídlo vaší společnosti s pobočkami i vzdálenými uživateli snadno a bezpečně. Nastavení Kerio VPN tunelu
je velmi jednoduché a poskytuje výkonné síťové připojení. Podpora IPsec/L2TP navíc umožňuje připojení mobilních zařízení a firewallů
třetích stran. Funkce dvoustupňového ověřování zajistí další ochrannou vrstvu pro jakoukoliv formu vzdáleného přístupu.

Vzdálená aktivace a konfigurace hardwarových zařízení

Nasazení nového hardwarového zařízení Kerio Control je možné provést vzdáleně bez nutnosti správy přímo na místě. Majitelé zapojí
bezpečností zařízení do napájení a vše začne ihned fungovat.
Specifikace hardwarových zařízení řady NG
KERIO CONTROL NG100

KERIO CONTROL NG300

KERIO CONTROL NG500

Hardwarové modely (dostupné pouze v US, Kanadě, zemích EU a APAC)
Počet uživatelů

neomezený

Software

25 nebo neomezený

50, 51-100, nebo neomezený

Kerio Control, Sophos Antivirus a Kerio Control Web Filter

Specifikace
Provedení
Rozměry (mm)

Desktop - bezvětrákový design

Desktop - bezvětrákový design

Rack (1U)

124.26 x 19.4 x 119.66 mm

177 x 44 x 145.5 mm

431 x 44 x 305 mm

Váha (kg)

0.5 kg

Ethernetové porty

1.2 kg

7 kg

3 x 10/100/1000

4 x 10/100/1000

6 x 10/100/1000

1x USB 3.0, 1x USB 2.0, 1x RJ-45
konzol. port, 1x HDMI port

2 x USB 2.0, 1 x RJ-45 konzol. port

2 x USB 2.0, 1 x RJ-45 konzol.
port

Spotřeba

36W (5W průměrná spotřeba)

36W

220W

Pevný disk

32 GB mSATA

Další porty

Operační paměť
Procesor
Záruka

32 GB SSD

4GB

32 GB SSD

4 GB

Intel Bay Trail E3825 1.33 GHz
(Dual Core)

4 GB

Intel Atom C2558 Quad Core
2.4 GHz

Intel Core i5-4570S 4 Cores /
4 Threads 3.6GHz

Standardní záruka 1 rok

Standardní záruka 1 rok

Standardní záruka 1 rok

Firewall

215 Mbps

415 Mbps

975 Mbps

IPS

98 Mbps

195 Mbps

610 Mbps

Antivirus (32 kB)

36 Mbps

105 Mbps

340 Mbps

UTM (32 kB)

30 Mbps

80 Mbps

280 Mbps

Výkon
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