CHIPSET FIREWALL

Principais Funções
• Firewall: O Servidor de Internet e firewall Chipset vem com sistema
de segurança profissional avançado e muito seguro, sendo assim ele
controla totalmente a entrada e saída de quaisquer dados de sua rede
impedindo invasões ou acessos a sites não autorizados.

• Roteador: O Servidor de Internet e firewall Chipset gerencia conexões com a internet das
seguintes operadoras de internet de Banda Larga: Oi Velox, Mundivox, MLS, GVT, NET
Virtua, Embratel, Intelig e TIM, com ferramentas mais avançadas que os demais roteadores
profissionais de alto custo de internet do mercado.

• Balanceador de Carga: Além das excelentes características descrita acima, este
Servidor agrega também o controle de múltiplas internets, para Empresas que possuem mais
de uma conexão com a internet. Este serviço gerencia a troca automática dos acessos de
internet de backup impedindo que a sua Empresa fique off-line ( sem acesso a internet ) sem
intervenção humana, é um processo totalmente automatizado.

• Controle de conteúdo:

Este Servidor agrega também a função de Filtro
personalizado de conteúdo, ou seja, será disponibilizado acesso somente ao conteúdo
autorizado pela direção de sua Empresa de forma ilimitada; realizando bloqueios de sites
indevidos ou não autorizados e emissão de relatórios detalhados do acesso realizado.

Alto resultado em segurança e controle
com baixo investimento
• Segurança Aprimorada: Este Servidor agrega também um serviço de Antivírus para
navegação na internet, bloqueando acesso à sites que contenham vírus, pragas virtuais, ou
arquivos maliciosos.

Principais vantagens
•

Totalmente integrado ao Domínio (Active Directory) do Servidor do
cliente.

•

Controle total de permissões de acessos inclusive na rede Wireless.

•

Controle totalmente automatizado de múltiplos provedores de internet.

•

Com um eficiente monitoramento da saúde do hardware e com um
eficiente sistema de relatórios, ajuda minimizar problemas e a manter
um alto nível de qualidade de serviço.

•

Controle o uso da Web e de outras aplicações em sua rede. Muito mais
segurança, melhor uso da banda de internet e mais produtividade para
os funcionários.

•

Um investimento para a sua segurança. Muito mais facilidade para
upgrade quando necessário aumentar o desempenho do Firewall. É
possível ampliar em larga escala a capacidade, sem efetuar a troca de
hardware. E mesmo se necessário a troca de hardware, é feito com
facilidade e sem custo adicional. Mais proteção para seu negócio com
menor custo de investimento.

Um investimento para a sua segurança
•

Neste plano inclui a alocação por comodato de um equipamento
(Servidor FIREWALL), implantação física e lógica, configuração de
todos os serviços e o suporte técnico integral ao mesmo remoto e
localmente.

•

Garantia contínua tanto de Hardware como de Software pela Chipset
Suporte Informática.

•

Investimento: Consulte-nos sem compromisso.

•
•

Contato: 21 2435-4832 / 24354859
comercial@chipsetsuporte.com.br

