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SmartFiber - Én boks. Mange fordeler. Raskt på plass.

Alltid
sikker

Alltid
tilkoblet nett

Alltid
tilgjengelig

Alltid
oppdatert

Alltid tilpasset
bedriftens behov

Fast trackleveranse

Alt fra én
leverandør

SmartFiber
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Internett Fiber 50Mbps til 1Gbps
Avansert SDWAN ruter
Innebygd WiFi
4G forbindelse
Brannmur
Dos protection
LAN DHCP
Predefinert intern- og gjestenett
Trafikkstyring og –optimalisering
Multilokasjon support
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Kunde fordeler
❑ Integrert SmartFiber og Sikkerhet som en tjeneste
•

Optimalisert kost (markedet forventer 30% reduksjon)
•

Strøm forbruk, plass, driftskostnader, mindre investeringer i hardware, opplæring på flere plattformer

❑ Rapportering via en portal
❑ Driftet løsning
•
•
•

Vi installerer og overvåker tjenesten
Tilgang til vårt Security Operation Center (SoC)
24/7 overvåkning (SLA styrer feilhåndteringstiden)

❑ Lisens administrasjon
•
•

GlobalConnect ansvar
Ingen risiko for at lisensen utløper

❑ Automatiske oppdateringer
•

Kunden trenger ikke gjøre noe vedlikehold
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Hva vi tilbyr – En sikker løsning med SmartFiber inkludert tilleggspakke
“Utvidet Sikkerhe”

Standard SmartFiber
Hva er det?

Applikasjons
kontroll

+
GlobalConnect leverer en managed tjeneste som inkluderer
vedlikehold og administrasjon av lisenser og oppdateringer, slik at
kunden kan fokusere IT-ressurser på forretningskritiske oppgaver i
stedet for administrative oppgaver. GlobalConnect følger strenge
endringsprosesser, der programvareversjoner blir testet og
verifisert i et lukket miljø og planlagt for distribusjon i
servicevinduer i samsvar med SLA.
.

Malware
beskyttelse

URL & IP
filtrering

Logging/
rapportering

Hva løser det?

• Blokkerer uautorisert internett trafikk
basert på applikasjons typer

• Anti-Malware. Skanner IP’er og URL’er for
å forhindre malware nedlastninger.

• Unngår uønsket innhold for brukerne og
reduserer redusere brukereksponering og
risiko.

• Standard rapporter og logger er tilgjengelig
fra SmartFiber portalen.

Viktig!
Det er ikke noe som heter
absolutt sikkerhet.
Vår løsning vil gi deg en
utmerket første forsvarslinje,
men det anbefales på det
sterkeste å ha en lagdelt
sikkerhets strategi.

Å erstatte eksisterende
sikkerhetsløsninger for
endepunkter (klienter) eller
e-postsikkerhetssystemer
med SmartFiber er IKKE
en god idé!
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Hva vi tilbyr – «VPN klient» løsning med SmartFiber tilleggspakke
Extended Remote Work

Smart-fiber standard

Hva løser det?

Hva er det?

VPN klient
Aksess

+

Relevante funksjoner i standard SmartFiber-pakke
«Extended Remote Work» er en tilleggstjeneste som lar deg få
tilgang til kontornettverket ditt hjemme eller andre steder utenfor
kontoret, på en sikker og brukervennlig måte.

• Få tilgang til kontornettverket hvor som
helst, på en sikker måte
• Gjenbruk SmartFiber kapasitet
• Ingen ekstra enheter (HW) nødvendig

Fleksible
nivåer

• 10 klienter
• 50 klienter
• 100 klienter

Remote
klient VPN

•
•
•
•
•

Administrert av GlobalConnect
MS-LDAPS brukerintegrasjon
Rapportering integrert m/SmartFiber
Split tunnel- alternativ
Støtter Windows 10 og MacOS
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