VPN - Virtuelt Privat Netværk

Sikker kommunikation udenfor firmaet
VPN giver virksomheden krypteret kommunikation
mellem hovedkontor, filialer, hjemmearbejdspladser
og mobile enheder via det virtuelle private netværk.
VPN er en virtuel privat netværks- og sikkerhedsløsning, der krypterer data over internet mellem brugere
af VPN klienter og virksomhedens netværk. Med
VPN fra os får du krypterede tunnelforbindelser, der
binder hovedkontoret, afdelingskontorer, rejsende
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medarbejdere, hjemmearbejdspladser og evt. eksterne
forretningspartnere sikkert sammen med virksomhedens lukkede netværk. VPN-løsningen består af en
hosted firewall, der installeres ”foran” virksomhedens
lukkede netværk, og af VPN-klienter, der installeres
på alle enheder, der skal kunne anvendes sikkert udenfor virksomhedens lukkede netværk. Du kan vælge
mellem VPN klient og VPN site-to-site.

Fordele med VPN
Tilpasset til din virksomheds behov
Etableres, ændres og skaleres hurtigt
Brugeradgange og rettigheder er lette at administrere i dagligdagen
Kan integrere med Microsoft Active Directory
Teknisk support efter aftalt SLA
Fuld integreret med en af Danmarks bedste Hosted sikkerhedsløsninger

Ring på 8888 7777 eller se mere på dstny.dk/vpn
Dstny A/S • Skodsborgvej 305 D • 2850 Nærum • Tlf.: (+45) 8888 7777 • info@dstny.dk • www.dstny.dk

VPN

klient

Hos kunden
Hosted
Firewall

Featureoversigt

Din virksomheden

Internettet

Hjemmearbejdsplads

VPN klient

VPN site-to-site

Anvendelse

VPNfirewall

Internettet

Remote
Client

Gateway

Internettet

Gateway

VPN Basis
• Hosted Firewall leveres som en virtuelt firewall, der baserer sig på Forti Gate® platform med FortiOS operativsystem.
• FortiClientTM installeres som en software klient på alle mobile enheder eller på hjemmearbejdspladser.
• Bruger-adgange og rettigheder kan administreres centralt via Microsoft Active Directory – eller direkte i firewall.

Tilkøb
• Ønskes site-to-site VPN tilkøbes router og installeres i den enkelte afdeling. Ellers opsættes på eksisterende firewall.
• Integration med en af Danmarks bedste Hosted sikkerhedsløsninger med features som firewall
applikationskontrol, datatab prevention, web-filtering og intrusion prevention, der øger sikkerhedsniveauet.
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