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Barracuda SSL VPN
Bezpieczny zdalny dostêp bezpoœrednio z poziomu 
przegl¹darki internetowej

Barracuda SSL VPN to zintegrowane rozwi¹zanie 
umo¿liwiaj¹ce bezpieczny dostêp do wewnêtrznych 
zasobów sieci za pomoc¹ dowolnej przegl¹darki 
internetowej. Barracuda SSL VPN zapewnia pe³n¹ kontrolê 
nad systemami plików i aplikacjami internetowymi 
wymagaj¹cymi dostêpu z zewn¹trz. Integruj¹c siê 
z zewnêtrznymi mechanizmami uwierzytelniania 
gwarantuje kontrolê dostêpu.

Pe³na ochrona i ³atwoœæ u¿ytkowania
Pierwsza instalacja Barracuda SSL VPN trwa zaledwie kilka 
minut. Wdro¿one rozwi¹zanie umo¿liwia pe³n¹ kontrolê 
nad zasobami, które maj¹ byæ dostêpne z zewn¹trz, takimi 
jak wewnêtrzne aplikacje internetowe, systemy plików 
i inne programy. Z poziomu dowolnej przegl¹darki 
internetowej u¿ytkownicy mog¹ korzystaæ z reverse https 
proxy, by uzyskaæ dostêp do wewnêtrznych aplikacji 
internetowych lub udzia³ów sieciowych. Lepsze wsparcie 
dla tunelowania po SSL jest mo¿liwe dziêki Barracuda SSL 
VPN Agent, lekkiej aplikacji Javy wspó³pracuj¹cej 
z popularnymi aplikacjami zdalnymi, w tym Remote 
Desktop Services, Citrix XenApp, VNC, SSH i Telnet. Aby 
zapewniaæ pe³ny dostêp na poziomie sieci, Barracuda SSL 
VPN wykorzystuje Barracuda Network Connector – klienta 
VPN dla po³¹czenia TCP lub UDP, daj¹cego mo¿liwoœæ 
d o s t ê p u  S S L  d o  s t a r s z y c h  a p l i k a c j i  
klienckich/serwerowych w czasie sesji VPN.

Administratorzy mog¹ zdefiniowaæ indywidualne polityki, 
okreœlaj¹ce dostêp do zasobów dla konkretnych 
u¿ytkowników i grup. Jednoczeœnie mog¹ œledziæ 
aktywnoœæ u¿ytkowników. Dla lepszego zabezpieczenia 
œci¹ganych plików w trakcie sesji VPN do udzia³ów sieciowych b¹dŸ lokalizacji w sieci wewnêtrznej s¹ one 
skanowane pod k¹tem obecnoœci wirusów lub innego z³oœliwego oprogramowania. Zapobiega to infekcjom 
krytycznych zasobów sieciowych.

Praktyczna bezobs³ugowoœæ
Celem zminimalizowania bie¿¹cej administracji zwi¹zanej z kwestiami bezpieczeñstwa Barracuda SSL VPN 
automatycznie co godzinê pobiera aktualizacje Energize Updates z najnowszymi sygnaturami wirusów, 
zabezpieczeñ i aplikacji. Barracuda SSL VPN wykorzystuje istniej¹ce zewnêtrzne bazy danych uwierzytelniaj¹cych, 
aby z centralnego poziomu dodawaæ nowych u¿ytkowników do listy uprawnionych do zdalnego dostêpu.

Barracuda udostêpnia statystyki: sesji, iloœci 
u¿ytkowników i przepustowoœci w podziale na dni 
i godziny.

Dystrybutor:
Softil s.c.
ul. Derdowskiego 8/17
71-178 Szczecin
tel. 91 434 15 44
info@softil.pl
www.softil.pl  
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witryn oraz dostêpu do sieci SPECYFIKACJA 
?Przekierowanie witryny sieci ?Raporty w formacie  PDF, CSV TECHNICZNA

wewnêtrznej (Intranet Web i pliku tekstowego
Forwarding) ?Szczegó³owa kontrola polityki 

Kluczowe funkcje
?Dostêp do Network File System dostêpu
?Pojedyncze logowanie (single sign- ?Monitorowanie aktywnoœci 

?Wsparcie dla Active Directory, 
on) zalogowanych u¿ytkownikówLDAP i zintegrowana baza 

?Barracuda SSL VPN Agent: agent ?Statystyki wykorzystania sieci 
u¿ytkowników

Java i obci¹¿enia urz¹dzenia
?Polityki zarz¹dzania dostêpem

?Barracuda Network Connector: 
?Wielosk³adnikowe uwierzytelnianie

klient VPN do instalacji dla Opcje wsparcia
?Uwierzytelnianie w oparciu 

po³¹czeñ IPo RADIUS, PIN i klucz publiczny
?Aplikacje Citrix XenApp (ICA), VNC, 

?Jednorazowe uwierzytelnienie 
?Standardowe wsparcie techniczneNX, Telnet, SSH i RDPhas³em przez e-mail lub SMS
?Cogodzinne aktualizacje sygnatur ?Lokalne mapowanie dysku 

?Wsparcie dla tokenów 
spamuw Windows Exploreruwierzytelniaj¹cych SecurID, 

?Definicje aplikacji?Obs³ug¹ uz¹dzeñ mobilnych VASCO, Safeword i CryptoCard
?Aktualizacje bezpieczeñstwaL2TP/IPsce i PPTP

?Wsparcie dla Alladin eToken, 
?Aktualizacje oprogramowania ?Konfigurowalne tunele SSLSafeNet iKey i innych urz¹dzeñ 

sprzêtowego
klucza publicznego na USB

?Kontrola dostêpu u¿ytkowników 
?Skanowanie pod k¹tem wirusów, 

w oparciu o wersjê systemu 
spyware i innego z³oœliwego 

operacyjnego i przegl¹darki 
?Jednostka na wymianê wysy³ana oprogramowania

internetowej oraz innych danych 
jest nastêpnego dnia roboczego?Dekompresja archiwów

zbieranych przez NAC
?Ca³odobowe wsparcie techniczne ?Blokowanie konkretnych typów 

?Automatyczne czyszczenie pamiêci  
Barracuda Networksplików

iche przy wylogowaniu
?Maskowanie adresu URL aplikacji 

internetowych
?Wirtualna klawiatura

?Œledzenie przesy³anych: plików, 

FUNKCJE VPN

FUNKCJE ZABEZPIECZEÑ

SUBSKRYPCJA ENERGIZE 
UPDATES

SKANOWANIE ANTYWIRUSOWE
US£UGA NATYCHMIASTOWEJ 
WYMIANY (OPCJA)

FUNKCJE AUDYTU I 
RAPORTOWANIA

PORÓWNANIE MODELI

POJEMNOŒÆ*

Równoczesna liczba u¿ytkowników 

SPRZÊT

Obudowa rack

Wymiary (in)

Wymiary (cm)

Waga (lb/kg)

Ethernet

Macierz dysków RAID

Pamiêæ ECC

Zasilanie nadmiarowe

FUNKCJE

Tunelowanie SSL

Barracuda Network Connector

Przekierowanie witryny
sieci wewnêtrznej

Network File System

Dyski mapowane
przez Windows Explorer

Aplikacje Citrix XenApp (ICA),
VNC, NX, Telnet, SSH i RDP

Pojedyncze logowanie do zdalnego pulpitu

Antywirus

Kontrola dostêpu klienta

Integracja z Active Directory / LDAP

Warstwowa procedura uwierzytelniania

Barracuda SSL VPN Server Agent

Wsparcie tokenu sprzêtowego

Uwierzytelnianie RADIUS

Model 180

15

1U Mini

1 x 10/100

16,8 x 1,7 x 9

42,7 x 4,3 x 23

8/3,6

Model 280

25

1U Mini

1 x Gigabit

16,8 x 1,7 x 9

42,7 x 4,3 x 23

8/3,6

Model 380

50

1U Mini

1 x Gigabit

16,8 x 1,7 x 14

42,7 x 4,3 x 35,6

12/5,4

Model 480

100

1U Mini

1 x Gigabit

16,8 x 1,7 x 14

42,7 x 4,3 x 35,6

12/5,4

Model 680

500

1U Fullsize

2 x Gigabit

16,8 x 1,7 x 22,6

42,7 x 4,3 x 57,4

26/11,8

Model 880

1.000

2U Fullsize

Hot Swap

2 x Gigabit

17,4 x 3,5 x 25,5

44,2 x 8,9 x 64,8

46/20,9

US 230704
Specyfikacje mog¹ ulec zmianie bez wczeœniejszego uprzedzenia. * Pojemnoœæ zale¿y od œrodowiska i wybranych opcji.

Dystrybutor:
Softil s.c.
Ul. Derdowskiego 8/17
71-178 Szczecin
tel. 91 434 15 44 
www.softil.pl
info@softil.pl

Internet Firewall Barracuda SSL VPN Pliki Ÿród³owe/Strony intranetowaKlienci poza firm¹

Typowe zastosowanie

Pr¹d zmienny (Amps)

Klastrowanie / Wysoka dostêpnoœæ

SNMP / API

Rejestr Syslog

1,0 1,0 1,2 1,4 1,8 4,1
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