INTRODUÇÃO

Desenvolvido especialmente para pequenas empresas e/ou
unidades de negócios, o OSTEC FireBox Lite é uma versão leve
de firewall/UTM e gestão de conteúdo que atende, com os
mesmos critérios de segurança, as necessidades menores de
recursos com a inexistência de concentrador de VPN,
balanceamento de links, Proxy de MSN e outros.

Através do OSTEC FireBox Lite é possível gerenciar com qualidade e
segurança uma quantidade reduzida de ativos com os níveis e
conformidade exigidos por qualquer tipo de negócio.
A solução pode ser comercializada com módulos individuais
garantindo configurações flexíveis para unidades de negócio que
necessitam de recursos especiais não disponíveis na versão padrão.

FUNCIONALIDADE

Segurança

Interface

Camada de segurança de perímetro ideal para pequenas empresas e/ou unidades

Interface de gerenciamento Web 2.0 que oferece uma nova experiência aos

remotas.

administradores, diminuindo a necessidade de conhecimentos técnicos para
gerenciar a operação.

Integração
Controle de navegação
Integração completa de regras e recursos com o OSTEC FireBox em infraestruturas
mistas compostas por matriz e filiais.

Proxy Web integrado para gestão de conteúdo e aceleração de acesso através de
mecanismos de caching.

Flexibilidade
Dashboard
Plataforma flexível que permite o acréscimo de módulos individuais, como
concentrador de VPN, balanceamento de links, entre outros, conforme demanda do

Dashboard online com informações resumidas de consumo de recursos do

negócio.

hardware, rede e internet.

Conformidade
Facilidade na implementação ou conformidade com política de segurança da
informação de qualquer tipo de negócio.

CARACTERÍSTICAS

Plataformas

Administração

Gerenciamento
do software

Filtros de
pacotes

QoS

Recuros
diversos

Software
Appliance
Virtual appliance
Cloud

Roteamento

Múltiplos administradores
Base de usuários para administração
Níveis de administração
Atualização, correção e backups

Interface Web SSL
Command Line Interface
SSH 2.0

Filtragem stateless
Filtragem stateful
Filtragem layer 2
NAT
PAT/RDR
NAT 1:1
Autenticador interno

Proxy Web

Fila de priorização
Reserva de banda
Classificação de serviço
QoS estático
QoS dinâmico
VLAN tagging
DHCP server
DHCP relay
Ethernet trunking
Bridge 802.1d
Proxy FTP

Proxy MSN

Backup
CONHEÇA
TODAS AS
NOSSAS
SOLUÇÕES

Rotas estáticas
Rotas por origem
Rotas por destino
Rotas por serviço
PBR
Multipath
Múltiplos links

VPN

Cache de conteúdo
Autenticação
Base própria
Active Directory
LDAP
IMAP
Balanceamento
WPAD/PAC
ICAP/WCCP
Filtro por MAC
Filtro por horários
Filtro por MIME
Filtro por usuário
Filtro por grupo
Interno
Active Directory
Filtro por URL
Filtro expressão regular
Conexões ativas on-line
Controle de pendências

IDS/IPS

Atualizações automáticas
Assinaturas customizáveis
Anti spoofing
Anti DoS e DDoS
Notificações automáticas

Clusterização

Alta disponibilidade
Balanceamento cooperativo
Detecção de falha de link
Plano de contingência
IPSec SA

Relatórios

Dashboard
Auditoria interna
Acesso a rede
Utilização de VPN
Utilização Web
Utilização MSN
Digests
Notificações customizáveis
Gráfico de CPU
Gráfico de consumo de links
Consumo online

Controle de acesso
Políticas por usuário
Auditoria
Global
Individual

Local
Remoto
Dados

IPSec
NAT-T
VPN SSL
Integração Active Directory
Integração LDAP
Certificado com senha
PPTP
L2TP
IPSec+L2TP

Idioma

Por assinatura

Opcional
Opcional

Português

Por assinatura
Política do cliente

Segurança virtual.
Proteção real.

