
IKT-partner, kellele võib loota

Kaubandus muutub üha globaalsemaks ja internetipõhisemaks ning võrguga seotud ohud 

käivad sellega kaasa. Nüüd on valminud võimas lahendus uusima pahavara ja muude 

küberrünnete tõrjumiseks. TrustCSI™ MFS on uue põlvkonna tulemüürilahendus, mis on 

kombineeritud maailmatasemel hallatavate turbeteenustega. See pakub igas suuruses 

ettevõtetele reaalajalist kaitset tavalisest pordipõhisest kaitsest kasutajapõhise kaitseni, et ohud 

ei takistaks ettevõtte arengut.

Kiire reaktsioon – uusim tehnoloogia ja tippanalüü- 

tikud tagavad tiheda seire, et kliendid saaksid vajadusel 

riske kiiresti leevendada

Rahvusvaheliselt tunnustatud – ISO27001, ISO20000 

ja ISO9001 sertifikaadiga hallatavad turbeteenused 

ning hea väljaõppega sertifitseeritud professionaalid 

teevad TrustCSI™ MFS-ist oma klassi parima 

turbelahenduse igas suuruses ja iga sektori ettevõtetele

Elastne ja töökindel – kolmes vahetuses töötavad 
seiretiimid ja maailmatasemel turbekeskused on alati 
valvel, et pakkuda pidevalt kaitset ja kliendituge

Arukas intsidentidest teavitamine – arukas 
teavitusmehhanism tagab, et kliendid saaksid igast 
tuvastatud sündmusest teada, vältides samas 
topeltteavitusi ja valehäireid

Usaldusväärne – meie ettevõtte tooted ja teenused on 
pälvinud auhindu ja tunnustust kõikjal maailmas

EELISED

Uue põlvkonna turvateenus kaitseks uue põlvkonna ohtude vastu
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TrustCSI™ MFS - esimene uue põlvkonna hallatav tulemüürilahendus
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Kasutaja
eelised

Uue põlvkonna tulemüür
Turvapoliitikal põhinev rakenduste, kasutajate ja sisu seire ja 
ohje, mis ühildub virtualiseeritud käituskeskkonnaga.

Ettevõtte kataloogide lõimimine
Kasutajad tuvastatakse IP-aadressist sõltumatult.

Reaalajaline sisuskannimine
Tuvastab ja blokeerib paljusid erinevaid ohte, piirab 
lubamatuid andmeedastusi ja võimaldab tööajal internetis 
surfamist piirata..

Mitmegigabitine edastusvõime
Reaalajas kaitse, mille mõju kiirusele on teiste turbe- 
lahendustega võrreldes olematu.

SOC-de hallatav
Meie turbekeskuste pühendunud spetsialistid seiravad 
pidevalt turvaintsidente, haldavad neid ja pakuvad 
mitmekeelset kliendituge.

Kohene teavitamine intsidentidest
Klientidele antakse turvaintsidentidest kohe e-posti ja 
telefoni teel märku.

Põhjalikud raportid
Põhjalikud kasutus- ja turberaportid aitavad teha reageerimis- 
otsuseid ja tulevikuplaane.

TrustCSI™ MFS pakub põhjalikku valikut turvafunktsioone, sh uue põlvkonna adaptiivset tulemüüri ja mitmesuguste 
turvaintsidentide seiret, analüüsimist, teavitamist ja raportite koostamist, et kliendist ettevõte oleks kaitstud ja ohtudest teadlik.
Auhinnatud innovaatiliste ettevõtetele mõeldud turbe- ja kommunikatsioonilahenduste loojast CITIC Telecom CPC arendatud ja 
hallatavat TrustCSI™ MFS-i pakutakse CITIC Telecom CPC esmaklassilistest turbekeskustest, mille kvalifitseeritud ja sertifitseeritud 
võrguturbeprofessionaalide tiimid tagavad meie klientide süsteemide tõeliselt kindla ja katkematu turvalisuse

TrustCSI™ MFS on ülim turvalahenduste komplekt, mis hõlmab muu hulgas uue põlvkonna tulemüüri ja intsidendiseiret. Parimat 
turvateabe ja -sündmuste haldust (SIEM) pakkuvad CITIC Telecom CPC turbekeskused töötlevad iga päev miljardeid võrgusündmusi 
ning tuvastavad ja kõrvaldavad ohud võrgule reaalajas. Esmaklassilise tulemüüritehnoloogiaga, mis keskendub liikluse arukale 
analüüsimisele ja ohjamisele, ning iga ettevõtte IT-eelarvele kohandatava paindliku tellimusmudeliga TrustCSI™ MFS on ülivõimas ja 
-tõhus lahendus, mis kaitseb teie ettevõtet aktiivselt ka kõige uuemate ja tekkivate ohtude eest. TrustCSI™ MFS-iga pole edasi 
liikudes vaja uute ohtude pärast muretseda.

Konkurentsieelis

Paindlik kuumaksepõhine mudel ilma kapitalimahutuseta ja madalate püsikuludega

Paljude erinevate ohtude ennetav tuvastamine, hoiatused ja kõrvaldamine, et teie enda eksperdid saaksid 

keskenduda põhitegevusele

Uued tulemüüri- ja ohutuvastustehnoloogiad vähendavad oluliselt valehäireid  Kui klient seda soovib, võime 

turbeintsidendi toimumisel kohe ise seadistust muuta

Katkematu haldus kvalifitseeritud ja sertifitseeritud turbeprofessionaalide poolt

Lisaks turvariskide vähendamisega maksimeerib IT-investeeringute tasuvust ja vähendab riske

TrustCSI™ Managed Firewall Service
Rakendused, kasutajad ja sisu – kõik on teie kontrolli all
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