WEB FILTERING
I WEB SECURITY
CECHY PRODUKTU

CECHY

WEBSENSE®

WEBSENSE

Express

Enterprise

Tylko Windows®

Wsparcie dla platform – Wspierane systemy operacyjne:
Pojedynczy serwer – wszystkie usługi na jednym serwerze wliczając serwer polityk, filtrowanie, oraz raportowanie.

●

Zestaw sprzętowy - tylko na rynek Ameryki Północnej. Oprogramowanie Websense jest zainstalowane na
dedykowanych urządzeniach.

●

Websense Web Security Ecosystem™ - integracja z wieloma infrastrukturami wliczając Firewall, systemy zarządzania
tożsamością, systemy zarządzania zdarzeniami bezpieczeństwa - SEM, oraz systemy kontroli dostępu do sieci - NAC.

Wspiera Active Directory
i domeny Windows NT

Windows, Linux,
Solaris™

WEBSENSE

®

Web Security
Suite™
Windows,Linux, Solaris

Opcja
WebBlazer™

●

●

Architektura rozproszona – pomaga w sprawnym wdrożeniu kluczowych serwisów Websense, tak by zoptymalizować
wydajność i sprostać wymaganiom środowiska implementacji.

●

●

Wyrafinowane i elastyczne narzędzia administracyjne – pozwalają spełnić specyficzne wymagania indywidualnych
organizacji. Funkcje obejmują delegowanie zadań administracji, audyt, anonimowe logowanie, oraz powiadomienia SNMP.

●

●

Archiwizacja danych – długoterminowa archiwizacja bazy danych SQL do analizy i raportowania zgodności z normami.

Dane do 30 dni

●

Narzędzia raportujące – identyfikują i raportują ryzyko związane z bezpieczeństwem sieci, produktywnością
pracowników, utratą przepustowości łącza, oraz narażeniem na odpowiedzialność karną.

●1

●2

●3

Pełne wsparcie URL – filtrowanie stron WWW w celu wymuszenia polityki wykorzystania internetu. Zawiera ponad 90
kategorii URL, takich jak te związane z utratą produktywności pracowników oraz przepustowości łącz.

●

●

●3

●4

●4

●

●3

Filtrowanie zdalne – rozszerza polityki bezpieczeństwa oraz filtrowania URL na pracowników w odległych biurach oraz
użytkowników komputerów mobilnych pracujących zdalnie poza granicami firmowej sieci.
Pełne wsparcie protokołów – kompletny zestaw protokołów jak HTTPS, protokoły przesyłu plików, media
strumieniowe, komunikatory internetowe, P2P, czy unikania proxy – w sumie ponad 80 protokołów.

Zawiera ponad 30
protokołów

Zarządzanie zawartością załączników dla komunikatorów – kontrola plików wysyłanych i otrzymywanych poprzez
komunikatory internetowe.

●

Real-time Security Updates™ – uaktualnienie bazy URL natychmiast po rozpoznaniu nowych zagrożeń.

●

Websense Web Protection Services™ - usługi rozszerzają ochronę na infrastrukturę publiczną. Zawiera
ThreatWatcher™ , SiteWatcher™ i BrandWatcher™ obsługiwane przez Websense Security Labs™ .

●

1. Bazuje na przeglądarce Explorer , nie zawiera narzędzi: Reporter i Real-Time Analyzer.
2. Pełne wsparcie dostępne z dodatkiem Security Filtering, pozwalające filtrować strony związane
z niebezpiecznym kodem, spyware, keylogery, boty sieciowe, potencjalnie niechciane
oprogramowanie, phishing (pełna dostępność opcji w produktach Websense Express i Websense
Web Security Suite).

3. Zawiera rozszerzoną ochronę w postaci narzędzi oceniających strony
pod względem bezpieczeństwa, śledzące złośliwy ruch w sieci w tym
boty i robaki przesyłane pocztą.
4. Dostarczane w dodatku Remote Filtering

Legenda:

● Zawiera daną cechę

