LOKO Managed Firewall
Het maakt niet uit van welke verbinding gebruik gemaakt wordt. Een firewall blijft van zeer groot
belang voor de bescherming van een bedrijfsnetwerk tegen bedreigingen van buitenaf.
Vrijwel dagelijks worden er via het internet nieuwe bedreigingen verspreid zoals virussen, spyware,
ransomware en trojans. Om medewerkers en andere relaties probleemloos gebruik te kunnen laten
maken van laptops, tablets en smartphones zijn er professionele oplossingen noodzakelijk voor de
beveiliging van netwerken en verbindingen.
Omdat het type bedreiging voortdurend veranderd, is een up-to-date bescherming van de
bedrijfsomgeving van groot belang. Maar dat is ook een zeer tijdrovende bezigheid. Met LOKO
Managed Firewall verloopt het internetverkeer veilig via de firewall in ons datacenter. Deze firewall
wordt door ons beheerd waardoor het bedrijfsnetwerk altijd optimaal beschermd is.

LOKO Managed Firewall
Wat houdt deze dienst in?
Eenvoudig model
Een up-to-date security oplossing voor een veilig netwerk.
LOKO levert deze dienst als een service voor een vast bedrag
per maand. Een investering in apparaten of software voor de
bescherming van het bedrijfsnetwerk is niet meer nodig.
LOKO Managed Firewall is een complete geïntegreerde
oplossing voor de beveiliging van het bedrijfsnetwerk.
__________________________________________________________________________________________

Inrichting en management
LOKO managed firewall wordt opgeleverd met een standaard
set aan regels die kan worden aangepast aan specifieke
wensen en eisen. Het firewall platform wordt beheerd door
LOKO en gegarandeerd door middel van een Service Level
Agreement. Na de inrichting kunnen veranderingen
aangevraagd en doorgevoerd worden via de Servicedesk van
LOKO.
__________________________________________________________________________________________

Opties
De firewall is uit te breiden met de volgende interessante
optie:


IPS PRO – intrusion protection system – 1 dag definitie
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BASIS
Prijs per maand

€ 30,-

Eenmalige setup,
inclusief
plaatsen op
locatie

€ 250,-

PRO
€

65,€ 750,-

OPTIE
Vraag naar de voorwaarden voor de Failover optie

www.loko.nl

EP
€ 125,Nacalculatie

