
Websense Enterprise® jedno z najlepszych na œwiecie rozwi¹zañ filtrowania treœci WWW, pomaga firmom osi¹gn¹æ

równowagê pomiêdzy dostêpem pracowników do Internetu, a przestrzeganiem polityki korzystania z Internetu.

Efektem zastosowania tego narzêdzia jest lepsza wydajnoœæ pracowników, zmniejszone ryzyko odpowiedzialnoœci

prawnej spowodowanej wykorzystaniem Internetu przez pracowników oraz optymalne wykorzystanie zasobów IT.

Najwa¿niejsze w³asnoœci systemu Websense Enterprise

•
•

•

Najlepsze w bran¿y narzêdzie filtrowania treœci w Internecie

Websense Enterprise ³¹czy uniwersalnoœæ z bogactwem funkcji.

Zapewnia kompleksowe i dok³adne filtrowanie ruchu internetowego, w³¹cznie z filtrowaniem witryn WWW

powoduj¹cych obni¿enie wydajnoœci firmy oraz zu¿ywanie jej pasma sieciowego.

Równowa¿y wykorzystanie Internetu do celów s³u¿bowych i prywatnych dziêki umo¿liwieniu administratorom IT

ustanawiania w³asnych polityk zarz¹dzania dostêpem pracowników do Internetu, sieci i wykorzystania aplikacji.

WEBSENSE

ENTERPRISE

Wydajnoœæ pracowników

Odpowiedzialnoœæ prawna

W przypadku braku zarz¹dzania dostêpem do

Internetu pracowników mog¹ rozpraszaæ dzia³ania

niezwi¹zane z prac¹ lub nieproduktywne. Websense

Enterprise umo¿liwia zarz¹dzanie dostêpem

pracowników do Internetu, minimalizuje straty czasu

poœwiêcone na przegl¹danie stron internetowych oraz

zmniejsza koszty operacyjne.

Korzystanie z Internetu przez pracowników mo¿e

naraziæ firmê na odpowiedzialnoœæ prawn¹

w przypadku, gdy pracownicy anga¿uj¹ siê

w nielegalne lub nieodpowiednie dzia³ania. Websense

Enterprise umo¿liwia zarz¹dzanie dostêpem

pracowników do Internetu i wymusza przestrzeganie

przez nich przyjêtej polityki, co ³agodzi skutki prawne
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Elastycznoœæ

.

Zmniejsza obci¹¿enie dzia³u IT poprzez umo¿liwienie dystrybucji zadañ administracyjnych do innych dzia³ów, grup

lub lokalizacji. Poszczególni administratorzy mog¹ nastêpnie dostosowaæ w³asne polityki do wymagañ swoich

dziedzin i przydzielaæ obszary odpowiedzialnoœci swoim u¿ytkownikom.

Minimalizuje obci¹¿enia administratorów zwi¹zane z ustanowieniem i dbaniem o przestrzeganie polityki korzystania

z Internetu dziêki ³atwej w u¿yciu centralnej konsoli zarz¹dzania.

Udostêpnia szablony raportów, strony blokowe oraz nazwy kategorii stron WWW w jêzykach chiñskim

(uproszczonym i tradycyjnym), angielskim, francuskim, niemieckim, w³oskim, japoñskim, koreañskim, portugalskim

i hiszpañskim.

Jedynie firma Websense oferuje firmom elastycznoœæ polityki pozwalaj¹c¹ na wymuszanie przestrzegania polityki

akceptowanego wykorzystania Internetu z jednoczesnym zrównowa¿eniem jej z procesami kulturowymi i biznesowymi.

W ramach zarz¹dzania dostêpem do witryn WWW, firmy maj¹ dostêp do opcji Zezwalaj, Blokuj, Kontynuuj, Limit,

Blokuj wed³ug pasma, Blokuj wed³ug typu pliku; mo¿na równie¿ filtrowaæ witryny w zale¿noœci od pory dnia.

Konfigurowanie polityk na bazie u¿ytkowników/ grup zdefiniowanych w najbardziej popularnych us³ugach

katalogowych, w³¹cznie z Citrix®

System Websense Enterprise

poprawia wydajnoœæ

pracowników, zmniejsza skutki

odpowiedzialnoœci prawnej

oraz optymalizuje

wykorzystanie zasobów IT

w przypadku, gdyby pracownik zaanga¿owa³ siê

w niew³aœciwe dzia³ania.

W zale¿noœci od mo¿liwoœci sieci, korzystanie

z aplikacji intensywnie zu¿ywaj¹cych pasmo takich,

jak media strumieniowe lub pobieranie muzyki albo

klipów wideo nawet przez kilku pracowników, mo¿e

spowodowaæ spowolnienie lub uniemo¿liwienie

korzystania z ca³ej sieci firmy. System Websense

Enterprise umo¿liwia wymuszenie polityki korzystania

z Internetu z uwzglêdnieniem potrzeb wykorzystania

pasma. Takie podejœcie umo¿liwia unikniêcie strat oraz

zapobiega innym problemom wynikaj¹cym

z ograniczonego dostêpu do aplikacji o kluczowym

znaczeniu dla dzia³ania firmy.

Wykorzystanie pasma



Dystrybucja w Polsce:
CLICO Oddzia³ Katowice
40-555 Katowice, ul. Rolna 43
tel. 032 203-92-35

32 609-80-50

fax 032 203-92-24
e-mail: katowice@clico.pl

tel. 0
tel. 032 609-80-51

CLICO Oddzia³ Warszawa
03-738 Warszawa, ul. Kijowska 1
tel. 022 518-02-70...75
fax 022 518-02-73
e-mail: warszawa@clico.pl

CLICO Sp. z o.o.
30-063 Kraków, Al. 3-go Maja 7
tel. 012 632-51-66
tel. 012 292-75-22 ... 25
fax 012 632-36-98
e-mail: support@clico.pl
www.clico.pl

© 2007 CLICO Sp. z o.o. (polska wersja jêzykowa). CLICO i CLICO logo s¹ zarejestrowanymi znakami towarowymi CLICO Sp. z o.o.

Wymagania systemowe

•

•

•

•

Microsoft Windows Server 2003 wersje

Standard lub Enterprise lub te same

systemy z dodatkiem SP1.

Microsoft Windows 2000 z dodatkiem

SP3 lub nowszym.

Red Hat Enterprise Linux 3 lub 4:

AS, ES, lub WS, lub Red Hat Linux 9.

Sun Solaris™ 9 lub 10.

® ®

®

® ®

®

Podsumowanie

Websense Enterprise – wiod¹ce na œwiecie

rozwi¹zanie filtrowania ruchu WWW poprawia

produktywnoœæ pracowników, zmniejsza skutki

odpowiedzialnoœci prawnej oraz optymalizuje

wykorzystanie zasobów IT.

Websense Enterprise integruje siê

z urz¹dzeniami infrastruktury sieciowej

wiod¹cych producentów, przez co zapewnia

nie daj¹c¹ siê porównaæ z innymi elastycznoœæ

i poziom kontroli.

Websense, Inc.

San Diego, CA USA

tel 800 723 1166

tel 858 320 8000

www.websense.com

Australia
websense.com.au

Brazylia
portugues.websense.com

Kolumbia
websense.com.es

Francja
websense.fr

Niemcy
websense.de

Hong Kong
websense.cn

Indie
websense.com

Irlandia
websense.ie

Websense UK Ltd.
Chertsey, Surrey UK

tel +44 (0)1932 796300

fax +44 (0)1932 796601

www.websense.co.uk

W³ochy
websense.it

Japonia
websense.jp

Meksyk
websense.com.es

PRC
prc.websense.com

Hiszpania
websense.com.es

Szwecja
websense.com

Taiwan
websense.cn
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Definiowanie ogólnych wzorców dopasowywania

adresów URL, listy „tak" oraz s³owa kluczowe.

Podzia³ witryn na kategorie maj¹cy na celu

zapewnienie potrzeb firmy dziêki spersonalizowanym

mechanizmom obs³ugi adresów URL.

Personalizacja stron blokowych z wykorzystaniem

plików tekstowych lub HTML.

Umo¿liwienie dostêpu do zablokowanych witryn

u¿ytkownikom znaj¹cych odpowiednie has³a.

Konfiguracja alarmów na podstawie kategorii

i wykorzystywanego protoko³u.

U³atwienie zapewnienia zgodnoœci z politykami

prywatnoœci, przepisami pañstwowymi oraz innymi

przepisami poprzez zapewnienie prywatnoœci

i anonimowoœci u¿ytkowników podczas rejestrowania

zwi¹zanych z nimi zdarzeñ.

System Websense Enterprise mo¿na wykorzystywaæ

w œrodowiskach od 50 do 250 000 i wiêcej u¿ytkowników

z zachowaniem pe³nej niezawodnoœci i dok³adnoœci.

System mo¿e dzia³aæ w sieciach o dowolnej konfiguracji.

Dostêpne s¹ trzy opcje instalacji:

Zintegrowana instalacja na oddzielnym serwerze

œciœle zintegrowanym z platform¹ bramy sieciowej

w celu zapewnienia filtrowania w trybie

przekazywania (pass-through) – rozwi¹zanie

maksymalizuje stabilnoœæ, skalowalnoœæ i wydajnoœæ.

Instalacja wbudowana w urz¹dzeniu sieciowym

lub bramie – redukuje koszty zwi¹zane z zakupem

dodatkowego sprzêtu i poprawia ³atwoœæ

wykorzystywania, zw³aszcza w zdalnych lokalizacjach.

Instalacja samodzielna z wykorzystaniem agenta

sieciowego – umo¿liwia filtrowanie w trybie

pods³uchu (pass-by) w dowolnym œrodowisku

sieciowym.

System Websense Enterprise umo¿liwia rozszerzenie

kontroli polityki i jej przestrzegania do poziomu sieci.

Mo¿liwoœæ definiowania polityk wed³ug typu plików

oraz ponad 80 protoko³ów aplikacji w³¹cznie

z komunikatorami oraz protoko³ami aplikacji

peer-to-peer.

Automatyczne uaktualnienia listy protoko³ów.

System Websense Enterprise umo¿liwia firmom

optymalizacjê wykorzystania pasma sieciowego dziêki

zdefiniowaniu priorytetów oraz zarz¹dzaniu ruchem

w czasie rzeczywistym.

Dynamiczne monitorowanie i zezwalanie b¹dŸ

blokowanie ¿¹dañ pasma bez koniecznoœci

interwencji administratora.

Skalowalnoœæ

Dynamiczne zarz¹dzanie protoko³ami

Zarz¹dzanie pasmem
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•
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G³ówna baza danych systemu Websense

Websense Web Security Ecosystem™

Firmy mog¹ konfigurowaæ polityki

wykorzystania pasma poprzez definiowanie

progów wed³ug protoko³ów, grup, stacji

roboczych, sieci lub pory dnia.

Mo¿liwoœæ ograniczenia nowych ¿¹dañ, jeœli

ca³kowity ruch wychodz¹cy przekroczy

ustalony próg.

System Websense Enterprise zawiera najbardziej

zaawansowane funkcje identyfikacji poziomów

ryzyka firmy jeœli chodzi o wydajnoœæ, odpowie-

dzialnoœæ prawn¹ oraz utratê wykorzystania pasma

spowodowan¹ korzystaniem z Internetu przez

pracowników.

Natychmiastowe, szczegó³owe analizy, raporty

œledzenia b³êdów oraz trendów w firmie wraz

z mechanizmami monitorowania w czasie

rzeczywistym oraz w³asnoœciami analizy

„w g³¹b”.

Mo¿liwoœæ przydzielenia uprawnieñ do

tworzenia raportów osobom w ró¿nych

dzia³ach firmy. Dziêki temu poszczególne dzia³y

maj¹ lepszy wgl¹d we w³asn¹ dzia³alnoœæ

i zmniejsza siê obci¹¿enie dla dzia³u IT.

Uruchamianie predefiniowanych i w³asnych

raportów w ustalonych odstêpach czasu lub

w trybie ad hoc.

Automatyczna dystrybucja raportów za pomoc¹

poczty elektronicznej.

Eksport raportów w wielu formatach.

Sercem wszystkich produktów Websense jest

g³ówna baza danych systemu (Websense Master

Database). G³ówna baza danych Websense

wykorzystuj¹ca kombinacjê zastrze¿onego

oprogramowania do klasyfikacji oraz technik

inspekcji stosowanych przez cz³owieka zawiera

najpe³niejsz¹ bazê informacji, jest w niej

najdok³adniejsza i najbardziej aktualna klasyfikacja

adresów URL, protoko³ów i aplikacji.

Websense Web Security Ecosystem to

kompleksowa struktura integracji ponad

40 technologii zapewniaj¹ca wysoki stopieñ

bezpieczeñstwa i ³atwoœæ instalacji rozwi¹zañ

zabezpieczeñ ruchu WWW Websense

w œrodowiskach korporacyjnych. Websense Web

Security Ecosystem obejmuje œwiatowej klasy

zabezpieczenia i technologie sieciowe, miêdzy

innymi: bramy sieciowe, mechanizmy kontroli

Najlepsze w bran¿y narzêdzia tworzenia raportów

dostêpu do sieci, narzêdzia zarz¹dzania

zdarzeniami bezpieczeñstwa, zarz¹dzania

to¿samoœci¹ oraz platformy

w architekturze PC. Wszystko po to,

by u³atwiæ firmom identyfikacjê zagro¿eñ

i s³abych punktów oraz z³agodziæ skutki

ich wystêpowania.
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