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Szybkie tempo transformacji cyfrowej wpływa na konieczność wdrażania nowych technologii w organiza-

cjach, co otwiera wiele możliwości, ale i zarazem rozszerza obszar ataku, która może być chroniona przez 

różne punktowe rozwiązania zabezpieczające, które niekoniecznie ze sobą są skomunikowane. 

BizTech jest partnerem firmy Fortinet, czołowego na świecie dostawcy szerokiej gamy rozwiązań 

cyberbezpieczeństwa, umożliwiających ochronę i kontrolę infrastruktury informatycznej. Technologie 

Fortinet, wraz z usługą FortiGuard badającą zagrożenia, zapewniają niezwykle skuteczną ochronę, 

wyprzedzającą nieustannie rozwijające się zagrożenia. 

Oferowany przez Fortinet system operacyjny FortiOS pozwala na połączenie punktowych rozwią-

zań zabezpieczających w ramach architektury Security Fabric, co ma na celu skuteczną ochronę  

całej infrastruktury sieciowej w ramach jednego adaptacyjnego systemu operacyjnego.  

 

Najnowsza wersja systemu  
FortiOS zawiera setki nowych 
funkcji, które:  

• zapewniają lepszą widoczność 
i kontrolę na całym obszarze  
ataku; 

• integrują korzystające z funkcji 
sztucznej inteligencji  mechaniz- 
my zapobiegania naruszeniom 
bezpieczeństwa w całej sieci na 
potrzeby nieprzerwanej ochrony 
i wykrywania zagrożeń;  

• służą do automatyzowania ope-
racji i procesów oraz reagowania 
na zagrożenia.  

 

  

Fortigate i FortiMail – wszechstronna ochrona infrastruktury IT  

 

Czy chronisz i kontrolujesz skutecznie infrastrukturę informatyczną? 

Czy chcesz uprościć środowisko cyberbezpieczeństwa? 

Jakie są możliwości ochrony danych w ruchu? 
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FortiGate 

Platforma bezpieczeństwa, która za-

pewnia wszechstronną ochronę nie 

komplikując jednocześnie obecnej struk-

tury sieci. Fortinet oferuje szeroki wa-

chlarz urządzeń FortiGate dedykowanych 

dla małych biur (SOHO), dużych firm, 

dostawców usług i operatorów telekomu-

nikacyjnych.  

 

Funkcjonalność: 

IPS (ochrona przed włamaniami) 

Antivirus/Antispyware/Antimalware  
(ochrona przed wirusami, złośliwym oprogramowa-
niem oraz oprogramowaniem szpiegującym) 

Kontroler sieci bezprzewodowej 

Kontrola aplikacji 

DLP (ochrona przed wyciekiem danych)  

Zarządzanie podatnościami na zagrożenia 

Obsługa IPv6 

Web Filtering 

Antispam 

Tryby pracy router/transparent  

Wsparcie dla VoIP 

Optymalizacja WAN 

FortiMail  

Urządzenia do kompleksowej ochrony poczty firmowej,  

spełniające wysokie wymagania środowisk przetwarzających wiadomości. 

FortiMail służą do ochrony sieci przed spamem, szkodliwym oprogramo-

waniem oraz innymi zagrożeniami, rozprzestrzeniającymi się za pomocą 

poczty elektronicznej. 

Zalety: 

Zaawansowane mechanizmy inspekcji eliminują zagrożenia roznoszone drogą pocztową  
zanim dotrą one do użytkowników końcowych 

Trzy tryby pracy (Transparent, Gateway, Server) dają pełną swobodę podczas wdrażania 
systemu ochrony 

Brak licencjonowania na liczbę użytkowników eliminuje potrzebę wymiany bądź rozbudowy 
licencji w przypadku, gdy przybywa chronionych użytkowników 

Możliwość szyfrowania wiadomości, bazując na tożsamości nadawcy lub odbiorcy bez dodat-
kowego sprzętu, oprogramowania czy też licencji 

Zaawansowane mechanizmy archiwizacji, kwarantanny oraz przekierowania poczty pomagają 
w osiągnięciu zgodności z wymaganiami ustawowymi 

Szeroki wybór urządzeń o różnej przepustowości, powierzchni dyskowej oraz formie fizycz-
nej, pozwala znaleźć model pasujący do wymagań każdego klienta 

Subskrypcje FortiGuard zapewniają dynamiczne aktualizacje mechanizmów antyspam i anty-
wirus opracowywane przez specjalny zespół ekspertów Fortinet 
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