
Beskyt det moderne it-landskab mod hackere 
Det er i stigende grad et ønske fra medarbejderen, at man har 
adgang til forretningskritiske applikationer på tværs af enheder og 
uafhængigt af tid og sted. Derfor er det nødvendigt at tænke og 
forstå it-sikkerhed ind i virksomheden, på nye måder.

Websteder og webapplikationer indeholder værdifulde data, fordi 
de ofte har direkte adgang til bagvedliggende data, så som kunde-
databaser m.v. Derfor bør sikkerheden i højere grad rettes mod 
applikationer og webapplikationer for at sikre virksomhedens 
aktiver.

En Firewall der er forskellig fra de andre 
Hos Itadel kan vi nu tilbyde en Next Generation Firewall (NGFW), 
som af analysevirksomheden Gartner er vurderet som førende 
spiller på området.

NGFW er designet til at opdage og blokere typer af angreb, der 
rækker udover, hvad traditionelle firewall teknologier er i stand 
til, fordi NGFW er applikationsbaseret. En NGFW hjælper bl.a. en 
virksomhed med at kontrollere, hvilke webapplikationer, den tillader, 
hvem der må bruge dem, og hvad de kan bruges til. 

Bringer kontekst ind i én samlet platform
NGFW er kernen i en multifunktionel platform, hvor der er mulig-
hed for at tilpasse og strømline flere it-sikkerhedsmoduler, helt  
efter jeres behov. Derved kan data, information og  
analyse af netværkstrafikken forenes og skabe kontekst mellem 
logs og incidents, så I hurtigere kan komme i gang med de dybere-
gående undersøgelser og lukke et angreb ned.

We make it simple 

Har du spørgsmål, eller ønsker du at høre mere om NGFW, 
er du velkommen til at kontakte Itadel på 70 10 85 00.  
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Sikkerhed gennem design  
• En Single-Pass arkitektur sørger for, at NGFW kun 

behøver at scanne netværkstrafikken en gang. Derfor 
bruger NGFW færre ressourcer end andre firewalls, og en 
virksomhed kan derfor levere hurtigere og mere stabile 
services til sine kunder. 

• NGFW kan hjælpe jer med at efterforske brud på datasik-
kerheden gennem realtidsanalyse og filtrering af de logs, 
som firewallen ser. Mulighed for automatisk rapportering 
giver jer konkret information, som man straks kan handle 
på. 

Nem at implementere - Let at udbygge
• NGFW kan udbygges med IPS, URL-filtrering, så den 

tilpasses i forhold til jeres sikkerhedsbehov.
• Desuden kan NGFW integreres med et SIEM værktøj, så 

der dannes et holistisk overblik, på tværs af flere  
systemer i virksomheden, og foretage korrelationer  
mellem hændelser.

Sikkerhed

Begræns Total Cost of Ownership
Det kan være dyrt at drifte og holde flere decentraliserede it-sik-
kerhedsløsninger ved lige. På samme tid risikerer det at efterlade 
en virksomhed med vidtåbne huller i it-sikkerheden, fordi informa-
tion ikke deles mellem systemerne.

Med en NGFW kan I reducere kompleksiteten i it-miljøet og derved 
forbedre det generelle it-sikkerhedsniveau - og samtidigt begræn-
se driftsomkostningerne. Derudover giver NGFW mulighed for, at 
en virksomhed kan reagere hurtigere på cybertrusler og derved 
minimere den skade, som it-kriminelle kan forvolde virksomheden.
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Sikkerhed på flere niveauer
Hackere udnytter oftest kendte sårbarheder, i både netværk og i 
applikationer, til at få adgang til fortrolige informationer og stjæle 
intellektuel ejendom fra virksomheder.

Det er en god idé at sørge for, at man som virksomhed har be-
skyttet sine it-miljøer på flere niveauer. På den måde bliver det 
vanskeligt for hackeren at trænge ubemærket ind i it-miljøet, og I 
kan minimere risikoen for dataindbrud i virksomheden. 

Hvad kan et Intrusion Prevention System?
Et Intrusion Prevention System (IPS) holder øje med, hvad der 
foregår i både netværk- og applikationslaget. IPS opdager, når en 
hacker forsøger at udnytte kendte sårbarheder, eller prøver på at 
skjule sin adfærd, og vil straks blokere for disse handlinger.

En næste-generations-IPS forsvarer jer effektivt ved at bekæmpe
populære angrebsmetoder.

Integreret antimalware og antispyware
• IPS beskytter mod malware og kan, i modsætning til tradi-

tionelle signaturbaserede antivirus, også beskytte mod nye 
variationer af kendte typer malware. 

• IPS sørger for, at hackere, der er trængt ind it-miljøet, ikke kan 
gøre nogen skade ved fx at stjæle data eller installere  
yderligere ondsindet kode.

Hvorfor bør URL filtrering være noget for jer?
It-kriminelle er blevet dygtigere til at fremstille værktøjer, der skal 
lokke betydningsfulde informationer ud af godtroende medarbej-
dere. Falske e-mails, usikre domæner og bannere med ondsindet 
kode er eksempler på sådanne værktøjer. Det er blevet næsten 
umuligt for almindelige brugere at skelne mellem, hvilke websites, 
der er sikre og hvilke, der ikke er.

Hvad er URL-filtrering?
Et URL filter er et internet trafikfilter, der opdager og sætter en 
stopper for truslen fra websites, som indeholder skadelig kode og 
domæner, der er kontrolleret af it-kriminelle. 

Tæt integration med NGFW
• URL-filteret giver synlighed og kontrol over webtrafikken på 

jeres netværk. Sammen med NGFW kan der oprettes politikker 
for, hvordan I bruger internettet.

• Der er ingen download af opdateringer. I stedet kommunikerer 
URL-filteret med en cloud-database, så der hurtigt kan  
sammenlignes med eksisterende og nye trusler. På den måde 
kan I også spare ressourcer i it-miljøet.

Både IPS og URL-filtrering er fuldt ud integreret i NGFW. Det be-
tyder, at informationen mellem hændelser og logs deles, og jeres 
forudsætninger for at reagere på et hackerangreb styrkes. Gevin-
sten er, at I kan reducere kompleksiteten i it-miljøet, uden at gå på 
kompromis med ydelsen.


