
IKT-partner, kellele võib loota

UTM Unified Threat Management

Interneti avatusest, tänapäeva äriinfosüsteemide keerulisusest ning sise- ja välisvõrkude üha tihedamast 
lõimumisest tulenevalt on ettevõtte seest ja väljast lähtuvate häkkimisrünnete, ohtude ja nõrkuste risk üha 
suurem.

Paljud ettevõtted rakendavad pahatahtliku liikluse vastase esmase kaitsena tulemüüre ja VPN-e, kuid need 
tulevad toime üksnes teadaolevate ohtudega, samas kui insaiderite tahtlikult või tahtmatult põhjustatud 
ohtude eest jääb võrk täiesti kaitsetuks.

CITIC Telecom CPC on ettevõtetele täieliku infoturbelahenduse pakkumiseks loonud TrustCSI™ UTM -i – see 
on lihtne ja hõlpsasti hallatav esmane võrguturbelahendus, mis ei nõua suurt kapitalimahutust ega 
spetsialiseerunud tehnilist tuge.

Turbeekspertide poolt juhitav lahendus, mis pakub pidevat 
reaalajas jälgimist, kohapealset ja sidevahenditega 
pakutavat kliendituge, informatiivseid hoiatusmeile ning 
SIEM-logide võrdlusplatvormi

Terviklahendus, mis hõlmab nii tulemüüri, viirusetõrjet, IPS-i 
kui ka internetikasutuse piiramist

Reaalajas veebiportaal ja iganädalased aruanded lõppkasutajale

Lisana ostetav TrustCSI™ UTM NFV pakub teenuse 
99,99% kättesaadavust SmartCLOUD™-taristu toetatava 
ühtse virtuaalmasina vahendusel

Paindlike kuumaksetega pakett, mida saab kohandada 
ettevõtte muutuvatele turbevajadustele

Teenused seadmekonfiguratsioonide haldamiseks, 
varundamiseks ja riistvara väljavahetamiseks

Lisafunktsioonid, sh IPSec VPN ja SSL VPN

Valikuline virtuaalrakendusel põhinev TrustCSI™ UTM NFV 
lühendab SmartCLOUD™-i klientide jaoks teenuse- 
osutamise ooteaega võrreldes traditsioonilise riistvaralise 
UTM-iga

EELISED

UTM-tulemüür – hallatav võrguturbelahendus aruka 
informatiivse hoiatussüsteemiga

UTM

IPS
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2. Internetilüüsi kaitse
Selleks, et vältida sisevõrku tungimist internetist, näiteks töötajate veebisirvimise tulemusel, hõlmab TrustCSI™ 
UTM-lahendus mitmesuguseid täiustatud kaitsefunktsioone internetilüüsi vahendusel toimuva teabeedastuse 
turvamiseks.

1. MPLS-taseme asukohaülene viirustõrje koos kasutajate autentimisega
Skeemil kujutatud süsteemis aitab TrustCSI™ UTM-lahendus kaitsta MPLS-sisevõrku väljast lähtuvate rünnete ees, 
blokeerides kodukontoris A sisestatud viiruse levimise mujale, nt kodukontorisse B või peakontorisse. Lisaks aitab 
kasutajate autentimise funktsioon piirata juurdepääsu kriitilistele rakendustele. Kasutajad saavad juurdepääsu ainult 
ettevõtte valitud autentimise, näiteks e-cert'i põhise autentimisega.

3. Kriitiliste ressursside kaitse
Ettevõtete kriitilised ressursid kipuvad olema rünnetele haavatavamad ja ühtlasi on rünnete tagajärjed tõsisemad. TrustCSI
™ UTM-lahendus pakub mitmesuguseid juurutusmudeleid ettevõtte sisevõrgu jagamiseks erinevalt turvatud tsoonideks. 
See kaitseb nii seest kui ka väljast lähtuvate ohtude vastu, sh töötajatele juurdepääsetavatest füüsilistest failiserveritest ja 
internetiga ühendatud serveritest.

5. Paindliku VPN-i juurutamine kaugpääsu tagamiseks
Skeemil kujutatud ettevõtte võrk on võimalik laiendada kaugkontorisse B interneti kaudu, lisades olemasolevale 
internetiühendusele turvalise IPSec-tunneli. Kaugkasutaja pääseb oma seadmest SSL VPN-tunneli kaudu siseressurssidele 
(failiserveritele, ettevõtte rakendustele) turvaliselt ligi.

4. Virtuaalne turbelüüs SmartCLOUD™-is
Virtuaalmasina paindlikkuse ja muude eeliste realiseerimiseks võib TrustCSI™ UTM-lahenduse juurutada 
virtuaalmasinana, et kaitsta ettevõtte taristut SmartCLOUD™ Compute'is või vONE-platvormil. Eelisteks on juurutuskiirus 
ja elastsus.

6. Täiustatud ohutuvastus APT vastu
Kaitseks tõusvate kinnisründeohtude (Advanced Persistent Threat, APT) vastu võib olemasolevate 
ohutuvastusvahenditega lõimida TrustCSI™ UTM-lahenduse, rakendades aedikunutiku või liitudes pilvepõhise 
aedikuteenusega. Kahjurliku või kahtlase faili tuvastamisest teavitab aedik faili eest vastutavat UTM-i, mis reageerib 
ohule automaatselt.


