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Bezpieczna komunikacja dzięki rozwiązaniom NETASQ

NETASQ zabezpiecza komunikację
nowosądeckich urzędów
Urządzenia NETASQ przeznaczone do ochrony sieci
firmowych z sukcesem zabezpieczają komunikację pomiędzy
Powiatowym Urzędem Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego,
a kilkunastoma tamtejszymi lokalnymi Ośrodkami Pomocy
Społecznej. Sama komunikacja odbywa się za pośrednictwem
szyfrowanych kanałów VPN tworzonych i zabezpieczanych
właśnie dzięki urządzeniom NETASQ.

Powiatowy Urząd Pracy dla
Powiatu Nowosądeckiego
To drugi urząd pracy w Polsce,
który w 2008 roku zdobył certyfikat
ISO 27001, dowodzący
stosowania kompleksowych zasad
wdrożenia, utrzymania
i doskonalenia Systemu
Zarządzania Bezpieczeństwem
Informacji (SZBI). Obecnie
ISO27001 jest najbardziej
prestiżową normą na świecie
dotyczącą Systemu Zarządzania
Bezpieczeństwem Informacji.

Sieć chroniona za pomocą:

1 x NETASQ U250

16 x NETASQ U70

Urządzenia NETASQ nie tylko
spełniły nasze oczekiwania, ale
znacząco je wyprzedziły.

Bogdan Gołyźniak
Dyrektor Powiatowego Urzędu
Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego

CEL: ZAPEWNIENIE
BEZPIECZEŃSTWA
PRZESYŁANYM DANYM
ORAZ OCHRONA SIECI
INFORMATYCZNEJ
NOWOSĄDECKICH
JEDNOSTEK
Rozwiązania NETASQ UTM
stanowią fundament bezpiecznej
komunikacji i wymiany danych
pomiędzy nowosądeckimi
urzędami, realizowanej przy
wykorzystaniu SEPI (Samorządowej Elektronicznej
Platformy Informacyjnej).
Centralną jednostkę pajęczyny
VPN w strukturze SEPI stanowi
rozwiązanie NETASQ U250.
Z urządzeniem komunikuje się
kilkanaście urządzeń NETASQ
U70 zainstalowanych w lokalnych
Ośrodkach Pomocy Społecznej.
Dzięki w pełni bezpiecznemu
kanałowi komunikacji pomiędzy
wspomnianymi instytucjami
możliwe jest błyskawiczne
wymienianie się informacjami
o zgłaszającym się po pomoc
petencie. Poprawiło to jakość
obsługi, znacząco skracając czas
realizacji większości dotychczasowych zadań.

NETASQ - SOLIDNE
ZABEZPIECZENIE
- Informacje wymieniane między
naszymi instytucjami w ramach
platformy SEPI wymagają
naprawdę silnej ochrony, a taką
zapewniają nam właśnie
rozwiązania firmy NETASQ, które
dodatkowo bardzo przypadły nam
do gustu z racji prostej i intuicyjnej
administracji – mówi Bogdan
Gołyźniak, Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy dla
Powiatu Nowąsądeckiego.
Poza kanałami VPN urządzenia
NETASQ zapewniają
poszczególnym jednostkom
powiatu Nowosądeckiego
ochronę przed większością
zagrożeń pochodzących spoza
sieci firmowej, takimi jak wirusy,
robaki internetowe, spam czy też
p r z e d a t a k a m i h a k e r ó w.
Dodatkowo dzięki modułowi
N E TA S Q S E I S M O a d m i n i stratorzy powiatowego Urzędu
Pracy otrzymali pomocne
narzędzie, dzięki któremu
problem z niezaktualizowanym
oprogramowaniem na stacjach
roboczych został wyeliminowany.

UTM

Success Story
NOWOSĄDECKIE URZĘDY

Unified Threat Management

NIEZAWODNA I
SKUTECZNA OCHRONA

Ponadto po zainstalowaniu
urządzeń NETASQ udało się wykryć
w Urzędzie Pracy, za pomocą
SEISMO, komputery, na których
wbrew ustalonym politykom
bezpieczeństwa zainstalowano
i korzystano z komunikatorów
internetowych oraz sieci typu peerto-peer, co generowało dodatkowy
ruch i niepotrzebnie obciążało łącze.

Korzyści po wdrożeniu
Wśród zalet rozwiązań NETASQ
nowosądeckie instytucje
wymieniają przede wszystkim
niezawodność oraz skuteczność.
Z ogromnym uznaniem tamtejsi
administratorzy wypowiadają się
również na temat szybkości
działania urządzeń NETASQ, ich
rozbudowanej funkcjonalności oraz
profesjonalnej pomocy technicznej
świadczonej telefonicznie lub za
pośrednictwem poczty elektronicznej.

- Na początku podchodziliśmy
z rezerwą do SEISMO, ale
narzędzie to bardzo szybko samo
udowodniło swoją przydatność
w sieci telefeinformatycznej
naszego urzędu i bardzo nam się
spodobało – mówi Bogdan
Gołyźniak z PUPPN.

Po zainstalowaniu urządzeń
NETASQ, dzięki SEISMO,
udało się wykryć w Urzędzie
Pracy komputery, na których
wbrew ustalonym politykom
bezpieczeństwa zainstalowano i korzystano
z komunikatorów internetowych oraz sieci typu peerto-peer, co generowało
dodatkowy ruch i niepotrzebnie obciążało łącze.

6
7
5
8
4

3

(...) 16

Z

DM

PI

SE

2

1

NETASQ CHRONI NOWOSĄDECKIE URZĘDY
Centralną jednostkę pajęczyny VPN w strukturze platformy
SEPI, wykorzystywanej przez nowosądeckie urzędy, stanowi
rozwiązanie NETASQ U250. Z urządzeniem za pośrednictwem
VPN komunikuje się 16 urządzeń NETASQ U70 zainstalowanych
w lokalnych ośrodkach pomocy społecznej.

Na temat NETASQ:
Firma NETASQ została założona w 1998 i obecnie jest europejskim liderem wśród dostawców rozwiązań
bezpieczeństwa IT dedykowanych dla firm. NETASQ oferuje rozwiązania klasy Unified Threat Management
(UTM) oparte na unikalnej architekturze ASQ, które wyposażono w zaporę sieciową, filtr zawartości,
antyspyware, antywirus oraz antyspam. UTM firmy NETASQ posiadają również filtr URL, wirtualną sieć
prywatną (VPN) – IPsec, SSL (Secure Socket Layer) oraz własny wbudowany system zapobiegania
włamaniom (IPS). Dystrybutorem urządzeń firmy NETASQ w Polsce jest spółka DAGMA, posiadająca
w swoim portfolio szeroki wachlarz rozwiązań bezpieczeństwa IT.

Dystrybucja w Polsce:

