Uw ICT Partner

Meraki Security
MX 64

DE BEHOEFTE AAN UITSTEKENDE

EIGENSCHAPPEN CISCO MX64 MERAKI
+

Ideale firewall voor klein zakelijk gebruik

+

Geschikt voor maximaal 50 gebruikers

+

Doorvoersnelheid: 250 Mbps

UW AUTOMATISERINGS STRATEGIE. VOOR

+

5 x Gigabit LAN-poorten

KLEIN ZAKELIJKE OMGEVINGEN KIEST CBG

+

3G/4G failover via USB-modem

+

Maximaal 25 VPN Tunnels

+

Beheer via de Cloud

+

Iedere 3 minuten een update vanuit Cisco

BESCHERMING TEGEN SCHADELIJKE DATA
KRIJGT EEN STEEDS BELANGRIJKERE PLEK IN

CONNECT VOOR DE CISCO MERAKI MX 64
SECURITY OPLOSSING

Identity- Based
Firewall
Wijst automatisch firewall- en
verkeersvormgevingsregels,
VLAN-tags en bandbreedtelimieten toe om het juiste beleid
voor elke gebruikersklasse af te
dwingen.

Intrusion
Prevention
Beschermt kritieke netwerkbronnen
tegen de nieuwste beveiligingsrisico's
en kwetsbaarheden. Vanuit Cisco wordt
iedere 3 minuten automatisch een
update verzonden voor continue
bescherming

Advanced Malware
Protection
Bescherm uw netwerk tegen
malware met behulp van de
nieuwste bedreigingsinformatie
en identificeer voorheen
onbekende schadelijke bestanden
met retrospectieve detectie.

Aplication
Visibility & Control
Identificeer welke applicaties worden
gebruikt, en prioriteer kritieke apps
terwijl je recreatieve apps beperkt.

CONNECT SECURE MERAKI ALS EXTRA SERVICEDIENST
Met Connect Secure Meraki sluit u een dienst af voor een vast
bedrag per maand, waarvoor u een uitgebreid pakket aan
dienstverlening geleverd krijgt. Deze dienstverlening is gericht op
het verhelpen van storingen, monitoring en rapportering. Verder
heeft u recht op hulp van 24x7 storingsdienst en worden bepaalde
werkzaamheden gratis uitgevoerd op basis van Fair use Policy.
Wilt u meer informatie? Vraag uw accountmanager voor meer
uitleg.

Content
Filtering
Blokkeer ongewenste webcontent in
meer dan 70 categorieën en benut
cloud-lookups om miljarden URL's te
filteren.

Centralized
Management
Producten van Cisco Meraki zijn vanaf
de basis opgebouwd voor cloudbeheer.
Er wordt gebruik gemaakt van
Cloudlicenties waardoor real-time web
gebaseerde diagnostiek, monitoring,
rapportage en nog veel meer mogelijk
is.

VOORDELEN CONNECT SECURE MERAKI
+

Opname in Managed Cloud Service Portaal

+

Duidelijk Service Level Agreement

+

Monitoring standaard 24 x 7

+

Gratis tijdelijke oplossing bij defect

+

Proactief monitoren van Alarmmeldingen

+

24 x 7 storingsdienst

+

Gratis whitelisten na basis content filtering

Bel: 0228- 56 60 70 optie 2 of stuur een mail: verkoop@cbgconnect.nl

