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Rozwiązanie zapory 

korporacyjnej Fortinet 

zapewnia natychmiastową, 

elastyczną i inteligentną 

obronę przed złośliwym 

oprogramowaniem  

i nowymi zagrożeniami 

dzięki środowisku 

zabezpieczeń Security 

Fabric obejmującemu 

całą sieć, współcześnie 

pozbawioną wyraźnych 

granic.

Jedno rozwiązanie zapory korporacyjnej 
do ochrony całej sieci firmowej 
Granice systemów współczesnych przedsiębiorstw są tak bardzo rozciągnięte,  
że trudno je jednoznacznie wskazać. Rozwój przedsiębiorstwa wiąże się już 
nie tylko z rozbudową sieci i infrastruktury fizycznej, ale również z zupełnie 
nowymi wymaganiami użytkowników i potrzebami wdrożeniowymi. Praca 
mobilna, centra danych, chmury publiczne i prywatne, Internet przedmiotów 
(IoT) — wszystko to powoduje zwiększanie obszaru ataku, utrudniając 
zdefiniowanie i zabezpieczenie wszystkich systemów rozbudowanego 
przedsiębiorstwa. Napastnicy dążący do szybkiego zysku atakują najsłabsze 
punkty sieci korporacyjnych, stosując zautomatyzowane metody ataku w celu 
zdobycia poufnych informacji dla okupu lub na sprzedaż na czarnym rynku. 

Specjaliści ds. bezpieczeństwa są zaniepokojeni niedostateczną przejrzystością i kontrolą 
w środowisku bez wyraźnych granic, które obejmuje sieć, aplikacje, dane i użytkowników. 
Dobrze wiedzą, że stosowanie zbyt wielu funkcji bezpieczeństwa w jednym urządzeniu 
zapory niesie ze sobą ryzyko błędów konfiguracji i przeoczenia incydentów zarejestrowanych 
w dziennikach, przez co włamania mogą pozostawać niewykryte. Co gorsza, rozmieszczenie 
wielu samodzielnych produktów specjalistycznych w różnych punktach sieci zwiększa 
złożoność, jednocześnie pozostawiając luki w zabezpieczeniach.

Ewolucja zabezpieczeń sieci

Dla specjalistów zajmujących się bezpieczeństwem korporacyjnym istotne jest nie tylko 
uzyskanie maksymalnej skuteczności zabezpieczeń, ale również zwiększanie kompatybilności 
z różnymi typami urządzeń, konsolidowanie obszarów zabezpieczeń, utrzymywanie wysokiej 
wydajności i niezawodności sieci oraz upraszczanie zarządzania zabezpieczeniami, najlepiej 
do poziomu pojedynczego interfejsu. Bezpieczeństwo rozbudowanego przedsiębiorstwa 
wymaga ciągłej ewolucji zabezpieczeń zapór korporacyjnych.
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Testy potwierdzają 
skuteczność zabezpieczeń 
Fortinet w rzeczywistych 
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elementów infrastruktury korporacyjnej, a po utworzeniu nowej 
zasady w jednym segmencie sieci środowisko może zastosować  
tę zasadę do całej domeny z uwzględnieniem kontekstu. 

Duże możliwości konfiguracyjne zapór pozwalają dostosowywać 
wdrożenia do wymogów bezpieczeństwa w konkretnym punkcie 
sieci bez żadnych kompromisów wydajnościowych. Wszystkie 
zapory sprzętowe w rozwiązaniu zapory korporacyjnej Fortinet są 
połączone w obrębie wspólnego środowiska. Wzajemne połączenie 
wszystkich elementów zapewnia najskuteczniejszą ochronę, 
jednocześnie upraszczając wdrożenia i eliminując konieczność 
stosowania wielu punktów kontroli i wielu różnych zasad w skali 
całego przedsiębiorstwa. 

Rozwiązanie zapory korporacyjnej Fortinet zapewnia kompleksowe 
zabezpieczenie sieci w ramach jednej platformy i jednego 
systemu operacyjnego bezpieczeństwa sieciowego, umożliwiając 
ujednolicone zarządzanie zasadami przez pojedynczy interfejs. 
To najlepsza w branży technologia ochrony przed najbardziej 
zaawansowanymi zagrożeniami i atakami ukierunkowanymi. 

Kluczowe składniki rozwiązania 
korporacyjnego Fortinet 
Najlepsza w branży skuteczność zabezpieczeń 
dzięki technologiom z FortiGuard Labs 

Podstawowym warunkiem efektywności zabezpieczeń sieci jest 
doskonała znajomość potencjalnych zagrożeń połączona ze 
zdolnością szybkiego reagowania na wielu poziomach. Dlatego 
właśnie kluczowym elementem rozwiązania zapory korporacyjnej 
Fortinet jest usługa FortiGuard Threat Intelligence, która dotychczas 
umożliwiła wykrycie ponad 250 podatności na atak, w tym również 
zagrożeń typu zero-day. 

Globalny zespół badaczy zagrożeń FortiGuard ściśle współpracuje 
z zespołami odpowiedzialnymi za produkty Fortinet, aby zapewniać 
dynamiczne aktualizacje sygnatur bezpieczeństwa. Aktualizacje 
zabezpieczeń są stosowane błyskawicznie i automatycznie,  
a niezależna weryfikacja przez laboratoria zewnętrzne gwarantuje 
dokładność i skuteczność danych informacji o zagrożeniach. 

Rozwiązania Fortinet zawdzięczają doskonałe wyniki w testach 
skuteczności prowadzonych przez NSS Labs, Virus Bulletin,  
AV-Comparatives i inne laboratoria dzięki połączeniu badań 
własnych, informacji ze źródeł branżowych i uczenia maszynowego. 

Rozwiązanie zapory 
korporacyjnej
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Pojedynczy system operacyjny zabezpieczeń sieci

Przedsiębiorstwa potrzebują jednego, kompleksowego rozwiązania 
zabezpieczeń sieci, które pozwoli chronić cały obszar ataku —  
od IoT po chmurę i od użytkowników po dane. Rozwiązanie zapory 
korporacyjnej Fortinet realizuje ten cel dzięki podejściu opartemu na 
współdziałaniu, które umożliwia menedżerom ds. bezpieczeństwa 
wdrażanie szerokiej, dynamicznej i długofalowej strategii obrony. 

Rozwiązanie zapory korporacyjnej Fortinet 
Rozwiązanie zapory korporacyjnej Fortinet w połączeniu ze 
środowiskiem Fortinet Security Fabric umożliwia natychmiastowe, 
sprawne i inteligentne reagowanie na złośliwe oprogramowanie  
i nowe zagrożenia, tworząc podstawę infrastruktury zabezpieczeń 
sieci przedsiębiorstwa.

Po wykryciu incydentu zapora korporacyjna komunikuje się ze 
środowiskiem Fortinet Security Fabric, które decyduje  
o rozpropagowaniu odpowiednich informacji w całej sieci firmowej. 
Na przykład w razie wykrycia złośliwego oprogramowania 
środowisko przekazuje informację o zagrożeniu do pozostałych 
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Pojedynczy interfejs administracyjny i jeden system operacyjny zabezpieczeń sieciowych 

Niezależnie od miejsca wdrażania urządzeń zapory korporacyjnej Fortinet i niezależnie od konkretnej platformy (sprzętowa, zwirtualizowana 
czy też w chmurze publicznej lub hybrydowej) używany jest ten sam system operacyjny zabezpieczeń sieciowych, zapewniający spójne 
działanie, widoczność i kontrolę. System FortiOS zmniejsza złożoność dzięki integrowaniu wszystkich usług bezpieczeństwa i sieciowych, 
dając pełny obraz ruchu w sieci. Wystarczy jedno kliknięcie, by analizować ruch według aplikacji, zagrożenia, urządzenia, kraju i innych 
parametrów. 

Intuicyjny system FortiOS umożliwia skuteczne egzekwowanie zasad w całej sieci. Menedżerowie ds. bezpieczeństwa mają pełen obraz 
ruchu w sieci i mogą definiować skonsolidowane zasady obejmujące szczegółowe mechanizmy zabezpieczeń. Dzięki pojedynczemu 
interfejsowi ze skalowalnymi funkcjami rejestrowania, raportowania i centralnego zarządzania menedżerowie zyskują pełną widoczność  
i kontrolę na obszarze całego rozbudowanego przedsiębiorstwa.

Jedno rozwiązanie zapory korporacyjnej dla całego rozbudowanego przedsiębiorstwa 

Urządzenia sieciowe z rodziny FortiGate reprezentują najbogatszą w branży serię platform zapór sieciowych. Wiele urządzeń FortiGate 
połączonych wzajemnie w ramach środowiska Fortinet Security Fabric stanowi podstawę rozwiązania korporacyjnego Fortinet. 

Sercem każdego urządzenia FortiGate jest specjalnie stworzona architektura zintegrowana FortiASIC, która daje wyjątkowo dużą przepustowość 
przy bardzo niskich opóźnieniach, jednocześnie zapewniając najlepszą w branży skuteczność zabezpieczeń i maksymalną konsolidację. 
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Rodzina urządzeń FortiGate obejmuje zestaw elastycznych platform, które można wdrażać na 
granicy sieci w roli zapory nowej generacji (NGFW), na granicy centrum danych w roli zapory 
centrum danych (DCFW), na segmentach wewnętrznych (ISFW) lub w przedsiębiorstwach 
rozproszonych. Urządzenia FortiGate są zarządzane przez jeden system operacyjny zabezpieczeń 
sieciowych i umożliwiają stosowanie ujednoliconych zasad bezpieczeństwa w wielu lokalizacjach. 

Menedżerowie ds. bezpieczeństwa mogą wybrać urządzenie FortiGate najlepiej 

dopasowane do potrzeb przedsiębiorstwa

Fundament szerokiej i dynamicznej strategii obrony na wiele lat
Rozwiązanie zapory korporacyjnej Fortinet stanowi uniwersalną platformę do wszelkich 
typów wdrożeń, dając specjalistom ds. bezpieczeństwa maksymalne możliwości działania 
w sieci rozbudowanego przedsiębiorstwa. Dysponując jednym systemem operacyjnym 
zabezpieczeń sieci dla wszystkich urządzeń FortiGate, menedżerowie ds. bezpieczeństwa 
zyskują widoczność i kontrolę niezbędną do powstrzymywania ataków. Wszystkie urządzenia 
FortiGate są ze sobą połączone w środowisku Fortinet Security Fabric, co zapewnia 
automatyczną dystrybucję kontekstowych zasad bezpieczeństwa i informacji o zagrożeniach 
w całym przedsiębiorstwie. Centralny pulpit nawigacyjny umożliwia konsolidację widoków 
administracyjnych oraz szybkie i wygodne wdrażanie zasad bezpieczeństwa.

A wszystko to bez kompromisów wydajnościowych — niezależne testy zewnętrzne  
i certyfikaty dowodzą, że urządzenia zapory korporacyjnej Fortinet zwiększają skuteczność 
zabezpieczeń bez wpływu na wydajność. 

Więcej informacji: www.fortinet.com/enterprisefirewall.

Rozwiązanie zapory 
korporacyjnej
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