
... oraz urządzenia dla małych firm lub małych oddziałów większych instytucji. Nowa 
architektura uwzględnia najnowsze trendy i wyzwania stojące przed każdym nowoczes-
nym przedsiębiorstwem:
•  dostępność – rozumianą zarówno w kontekście utrzymania ciągłości działania sieci, 

jak i zapewnienia dostępu do zasobów firmy użytkownikom z dowolnego miejsca,
•  oszczędność – nowe urządzenia serii SRX ze zintegrowanymi zaawansowanymi 

mechanizmami switchingu, routingu i bezpieczeństwa (w przyszłości również telefonii 
VoIP) oferujące znacznie większą wydajność tych mechanizmów za mniejszą cenę,

•  integracja – wykorzystanie istniejących urządzeń, centralne zarządzanie i monitoro-
wanie, spójna polityka bezpieczeństwa.

Nowa seria Juniper SRX dla małych firm
Najnowsze modele serii Juniper SRX stanowią uzupełnienie rodziny 
firewalli Juniper Networks SRX osiągających wydajności nawet do  
120 Gb/s. Małe urządzenia SRX to nowa generacja rozwiązań klasy 
UTM (Unified Threat Management) przeznaczonych na rynek małych 
i średnich przedsiębiorstw. 
Platforma SRX jest obsługiwana przez modularny system operacyjny 
JUNOS, łączący w sobie z jednej strony funkcje obsługi sieci znane z rou-
terów Juniper serii J, M i MX oraz przełączników Juniper EX – a z drugiej 
strony mechanizmy firewall, stref bezpieczeństwa, VPN i UTM znanych 
z systemu ScreenOS i urządzeń Juniper SSG oraz ISG.
http://www.juniper.net/us/en/products-services/security/srx-series/

Przełączniki Ethernet Juniper EX 2200
Uzupełnieniem tej oferty będą wprowadzane na rynek nowe przełączniki GbE Juniper 
z nowej serii EX – EX 2200 – również działające pod kontrolą systemu JUNOS. Dostępne 
będą w 4 wariantach: 24- lub 48-portowe z Power over Ethernet lub bez, wszystkie  
z 4 optycznymi portami uplink.
http://www.juniper.net/us/en/products-services/switching/ex-series/

Nowa oferta firmy Juniper Networks umożliwia małym firmom zastosowanie jednego 
urządzenia SRX do stworzenia zaawansowanej sieci LAN i bezpiecznego połączenia 
z Internetem. Większe przedsiębiorstwa mogą w pełni zintegrować nowe rozwiązania 
(SRX i EX to przecież system JUNOS) z już posiadaną infrastrukturą Juniper i skorzystać 
z dobrodziejstw centralnego zarządzania, a także raportowania (Juniper NSM) oraz 
zbierania logów i korelacji zdarzeń związanych z bezpieczeństwem nie tylko urządzeń 
Juniper, ale również innych producentów. Jest to możliwe dzięki systemowi Juniper 
Security Threat Response Manager (STRM).

Juniper Networks zaprasza na Juniper Day, 9 czerwca 2009 w Warszawie, podczas 
którego zaprezentuje najnowsze rozwiązania w dwóch blokach tematycznych: sieci 
i bezpieczeństwo. Więcej informacji: http://juniper.clico.pl/juniper-day
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