WEBSENSE HOSTED
WEB ÉS E-MAIL SECURITY

Security as Service: menedzselt web- és e-mail biztonság
A SaaS szoftverhasználati modell egy olyan költséghatékony és azonnal igénybe vehetô szolgáltatási rendszer, amely drága hardverek és bonyolult szoftverek megvásárlása nélkül nyújt
kimagasló és állandó informatikai biztonságot. Nincs beruházásra és rendszerek telepítésére, és
nincs szükség szakosodott üzemeltetô személyekre ahhoz, hogy erôs és szilárd védelmet valósíthasson meg a vállalaton belül.
A SaaS-modell legfontosabb elônyei:
- Szoftver és hardver beruházás nélkül valósítható meg a védelem
- Nincs szükség frissítésre és karbantartásra, tehát mindig naprakész és korszerû
- A felhasználók számához alakítható, elôre kalkulálható és tervezhetô költségek
- Szerzôdésben garantált szolgáltatási színvonal
- A legmagasabb rendelkezésre állás megvalósítása
- 24 órás folyamatos szakértôi felügyelet

A Websense menedzselt web- és e-mail biztonsági megoldásai
A tartalomszûrési iparág piacvezetôjeként a Websense olyan hosztolt web- es e-mail biztonsági
megoldásokat fejlesztett ki, amelyek maximálisan megfelelnek a SaaS-modell paramétereinek,
és kimagasló biztonságot nyújtanak a vállalatok és intézmények számára.
Websense Hosted Web Security
A Websense menedzselt webtartalom-szûrô megoldása beruházás és telepítés nélkül,
költséghatékonyan képes megvalósítani az URL- és tartalomszûrés funkcióját. A Websense biztonsági laboratóriumának köszönhetôen megvédi a felhasználókat weben keresztül érkezô káros
tartalmaktól, vírusoktól, spyware, trójai és más malware kódoktól, egyúttal csökkenti a sávszélesség-igényt és javítja a munkaidô-kihasználást.
Websense Hosted E-mail Security
A Websense menedzselt e-mail tartalomszûrô megoldása 5 perces beállítás után 99.999%-os rendelkezésre állás mellett biztosítja a kimagasló e-mail védelmet. A Websense Hosted E-mail Security
100%-os, garantált biztonsággal állítja meg a levelekben érkezô ismert vírusokat, védelmet nyújt a
zero-day támadások ellen és 99 százalékos pontosság felett blokkolja a kéretlen leveleket.
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A Websense Hosted Web és E-mail Security fôbb elônyei
Költséghatékonyság
Nincs szükség hardver és szoftver beszerzésére, folyamatos bôvítésére, üzemeltetésére. A szervezet növekedésével vagy csökkenésével a szerzôdött felhasználószám változtatható, a felhasználási szokások (bejövô e-mailek száma, weben letöltött adatmennyiség) az árakat nem módosítják, így a költségek kiszámíthatóvá válnak. Nincs szükség karbantartásra, mentési eljárások
kidolgozására, rendszerbôvítésre.
Megbízhatóság
A Websense menedzselt szolgáltatásai szerzôdésben garantált paraméterekkel rendelkeznek. A
jelentôs költségmegtakarítás mellett biztosított a folyamatos, több tucat magasan képzett specialista szakértô által nyújtott 7x24-es felügyelet. A 99.999%-os százalékos rendelkezésre állás
mellett egy esetleges terhelésnövekedés sem okozhat rendszerleállást vagy más problémát. Az
e-mailek kézbesítésére a Websense garanciát vállal, a tiszta levelek 90 százalékát hatvan másodpercen belül kézbesíti a címzettnek vagy érkezteti a vállalat e-mail szerverére. A Websense
világszerte 10 biztonságos adatközponttal rendelkezik, melyben az egyenként többmillió dolláros szûrôtornyok teljesen redundánsan mûködnek.
Biztonság
Az e-mail és web szûrési biztonságot a Websense biztonsági laboratóriuma és a Websense
ThreatSeeker Network garantálja. Ismert vírusokkal szemben a Websense menedzselt szolgáltatások 100 százalékos garantált biztonságot vállalnak, míg a kéretlen levelekkel szemben garantált a 99 százalék feletti pontosság.
A Websense menedzselt szolgáltatásainak biztonságát az ISO 27001-es tanúsítás szavatolja.
Üzembe helyezés, üzemeltetés
Az üzembe helyezés mind a Hosted Web Security, mind a Hosted E-mail Security szolgáltatásoknál percek alatt elvégezhetô. A finomhangolás esetleges 1-2 órás folyamatát követôen az üzemeltetés legfeljebb a rendszer idônkénti ellenôrzését jelenti, mely évente 1-2 órás ráfordítást jelent.
Igény szerint a szolgáltatások a helyi címtárral (Active Directory, LDAP) integrálhatók. A rendszer
állapotáról, az üzemeltetés tapasztalatairól automatikusan jelentések készíthetôk, melyeket azinformatikai üzemeltetôk és az üzleti döntéshozók rendszeresen e-mailben megkapnak.
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