TDC Centralized Firewall
- nätplacerad brandvägg med hög tillgänglighet

Alla med anslutning till internet har behov av att
skydda företagets lokala nät från intrång som
kan orsaka skadegörelse eller informationsstöld.
Samtidigt är det viktigt att företagets anställda
använder internet enligt den fastslagna itpolicyn. TDC erbjuder en innovativ och säker
brandväggstjänst som gör den dagliga driften
trygg och skalbar.
En brandväg i molnet
TDC Centralized Firewall är en säker och kostnadseffektiv
brandväggsfunktion som placeras centralt i nätet, på
gränsen mellan TDC:s nät och det publika internet. En
centralt placerad brandväggstjänst har både ekonomiska
och driftmässiga fördelar. När TDC:s säkerhetsspecialister
ansvarar för drift och övervakning, kan ni som kund
istället vara beställare och kravställare. Investeringar i
hårdvara eller program behövs inte, utan ni betalar endast
för det som ni använder och för den tid ni använder det. Välj
kapacitet mellan 10 och 1 000 Mbit/s.

Administration och drift
Brandväggen administreras fullt ut av TDC, vi ansvarar för
att säkerhetsuppdateringar utförs så fort de blir kända.
SLA och tillgänglighet styrs av anslutningen mellan ert

kontor och TDC:s IP-nät, vilken kan vara enkel eller redundant. Brandväggen i sig är en felsäker plattform med en
garanterad tillgänglighet på 99,99%. I TDC Service Online
(TSO) har ni tillgång till statistikgrafer över brandväggens
nyttjande och tillgänglighet .
Allt informationsutbyte mellan kunden och TDC som gäller
brandväggens konfiguration sker via TSO. Det garanterar
att ingen utomstående får kännedom om hur den är
konfigurerad. Kunden autenticeras vid inloggning,
informationen krypteras vid överföringen och man får
spårbarhet i dialogen mellan kunden och TDC. I tjänsten
ingår 4 kostnadsfria regeländringar per månad.

Tar bort en flaskhals i ert IP VPN
Ett problem som kan uppstå med en traditionell
brandväggslösning i ett nät med flera kontor, är att all
trafik som går mellan lokalkontoren och internet måste
passera huvudkontoret. Det medför att huvudkontorets IP
VPN-anslutning riskerar att bli överbelastad och störa den
affärskritiska kommunikationen i företagsnätet.
Genom att nyttja TDC:s nätbaserade brandvägg kan man
undvika det problemet. Istället går trafiken från det lokala
kontoret direkt till internet via den centrala brandväggen
utan att belasta huvudkontoret.

It och telekom för företag.
Och för människorna som jobbar där.

Tilläggsfunktioner

Fördelar med TDC Centralized Firewall

DMZ
Centralized Firewall stöder upp till 5 stycken DMZ, extra
brandväggszoner där t.ex. webb-, DNS- och DHCP-servrar
kan placeras. Zonerna kan fysiskt terminera på en eller flera
platser i ert IP VPN.
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Ingen kapitalinvestering i hårdvara eller programvara
Fast månadskostnad
Säker regelhantering
Inget behov av specialkunskap hos kunden
Felsäker plattform
Minimal administration
Statistik på TSO

LAN-2-LAN tunnel
Med en krypterad förbindelse kan ni kommunicera med
era kunder, leverantörer eller partner på ett säkert sätt. En
IPsec tunnel etableras mellan ett DMZ i Centralized Firewall
och motpartens brandvägg.

IP VPN

internet

Om TDC Sverige I Sverige erbjuder TDC helhetslösningar inom it och telekom till
företag och organisationer där lösningarna ska bidra till utveckling av effektivitet,
relationer och affärer. Företaget är representerat över hela landet. TDC Sverige AB är
ett dotterbolag inom TDC-koncernen – Nordens tredje största telekomföretag. TDC
grundades i Danmark 1882.
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