Untangle Layer 7 Firewall
Untangle functies

Untangle
Modulaire security
apps

Content Control
Web Filtering
Protocol filtering (blokkeer IM &
more)

Security
Kaspersky™ Virus Scanner
Spyware Blocker
Intrusion Prevention
Attack Blocker

Email Protection
Spam filtering
Commtouch® Spam Booster
Phishing Blocker

Remote Access

Nu is er een betere manier om uw netwerk te beschermen
Untangle biedt een breed scala aan security toepassingen die op één enkel systeem draaien en een einde
maken aan het toepassen van vele deeloplossingen voor network security. Untangle zorgt ervoor dat u:
• Controle krijgt over zaken die uw productiviteit verstoren zoals bijvoorbeeld; Spam en ongewenst gebruik van Internet.
• Moderne security technieken kunt toepassen zoals het filteren van het internetverkeer op content, spyware, SPAM en virussen
• Het verkeer van applicaties en specifieke protocollen blokkeren of toelaten
• Altijd en overal toegang kunt bieden voor mobiele medewerkers of thuiswerkers
• Beschermd bent tegen bedreigingen zoals hackers, virussen, spyware, botnets en phishing

“Best of Breed” Open Source Solutions
Untangle maakt gebruik van circa 30 open source toepassingen zoals bijvoorbeeld SpamAssassin, Razor,
ClamAV, OpenVPN die samengesteld zijn in 14 volledig geintegreerde applicaties die binnen enkele minuten in gebruik genomen kunnen worden. Untangle maakt het u daarbij makkelijk door het gebruik van
een:
• consistente user webinterface
• rapportage portal
• management console

OpenVPN

User Management
Captive Portal
Active Directory Connector
Policy Manager

Bandwidth Management
WAN Balancer
WAN Failover
Bandbreedte Management
Web Caching

The Untangle interface is easy to navigate and manage.

Networking
Router
Firewall
Quality of Services

Monitoring
Untangle Rapportage

Management functies

Krachtige management en beheer mogelijkheden

Live Support
Webenabled beheerinterface
Software Updates
Configuratie Backup

Untangle ondersteunt geavanceerde netwerk-en beheermogelijkheden die het mogelijk maken om maximale prestaties en betrouwbaarheid te bieden. Untangle kan zo worden geconfigureerd dat uw netwerkverkeer verdeeld wordt over meerdere internetverbindingen. Daarnaast kunnen beheerders voorzien in
belangrijke zaken zoals het toepassen van policies voor webgebruik, integratie met Active Directory en
het bieden van "altijd en overal" toegang tot het intranet voor medewerkers op afstand.
www.untangle.com
www.ecsys.nl

Untangle Layer 7 Firewall
Klant ervaringen
“We heben geen spyware
issues meer gehad sinds
we Untangle gebruiken”
Christopher E. Christiansen
Director, IT Services
CeloNova BioSciences, Inc.

Alle functies in één package!
Untangle biedt voor iedere security wens een geode oplossing. Dit omvat live support, security op alle lagen van het
ISO-model voor de beste bescherming, geavanceerde management mogelijkheden, remote access opties and bandbreedte management mogelijkheden. Untangle wordt geleverd in drie edities. Hieronder kunt u ze vergelijken en uw
juiste keuze bepalen:

Lite Package

Standard Package

Premium Package

Web filter Lite
Spam Blocker

“Spam was direct 95%
verminderd .”
Brian Welker
President
Sunridge Properties, Inc.

Virus Blocker
Spyware blocker
Phish Blocker
Attack Blocker
Ad Blocker

“We zijn gerustgesteld
over onze netwerksecurity”

Intrusion Prevention
Protocol Control
OpenVPN

Craig Brown
Controller
Summer Hill Ltd.

Router
Firewall
Reports

“Het support van Untangle
is geweldig. Mijn problem
was snel verholpen”

Captive Portal
Live Support
Configuration Back-up
Directory Connector

Dan Nickason
IT Manager
Genesis Physicians Group

Policy manager
Branding Manager
Web Filter Pro

Awards

Kaspersky Virus Blocker
Commtouch SPAM booster
WAN Balancer
WAN Failover
Bandwidth Control
Webcache
IPsec VPN
Untangle hanteert speciale prijzen voor organisaties uit de onderwijs-, overheid- en nonprofit sector.
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