ENABLING EVERYDAY COMMUNICATION

N.Able Firewall
I TJÄNSTEN INGÅR
Hårdvara
Driftsättning
Support
Rapportering och uppföljning
Funktionsgaranti

Brandväggsfunktion
- till en fast månadskostnad
Med N.Able Firewall tar vi det fulla ansvaret för att dina brandväggar
fungerar optimalt och uppfyller dagens höga säkerhetskrav.
Dagens hotbild har förändrat vår uppfattning och
prioriteringar kring IT-säkerhet. Behovet av sofistikerade och kraftfulla skydd är idag större än någonsin.
För många organisationer är säkerhet och kompetens
i nätverket en stor utmaning. Vår tjänst är baserad på
marknadsledande lösningar som är certifierade enligt
branschstandard för att leverera maximal prestanda
och säkerhet.

Varför N.Able Firewall som tjänst?

Genom att köpa brandvägg som tjänst lösgör du tid till
din verksamhet. Med N.Able Firewall får du kontroll
över din säkerhet. Din leverans har alltid funktionsgaranti och vi tar hela ansvaret via ditt val av servicenivå.
Du får en stabil funktionalitet med hög prestanda och
säkerhet. Våra tjänster utvecklas dessutom i takt med
omvärldens och användarnas krav, vilket gör att du
kan erbjuda din verksamhet och dina användare den
senaste tekniken.

Fördelar med N.Able Firewall som tjänst

• Funktionsleverans med standardiserade lösningar
• Snabb installation med hög kvalitet
• Fast avgift utan dolda kostnader

Vad ingår mer?

I tjänsten ingår VPN som möjliggör arbete utanför
kontoret. Tjänsten hjälper er även att på ett säkert
sätt nyttja appar i molnet och med hjälp av SD-WAN
funktionaliteten stöds flexibla uppkopplingar. Du får
även detaljerade rapporter månadsvis som ett led i
ert förebyggande säkerhetsarbete.

Tryggt med
N.Able
I N.Able Firewall
ingår allt från design och
driftsättning till daglig drift
och support – allt till en fast
månadskostnad. Vi har tagit
fram en tjänst som passar
bra för både mindre och
större företag/organisationer. Med N.Able Firewall
kan du fokusera på dina
affärer och låta oss ta
hand om nätverket.

Kom igång!

25 eller 25 000 användare? Vår tjänst riktar sig mot
såväl mindre företag som större organisationer. Har
du behov av ett säkert nätverk är vi rätt partner för
dig!
Kontakta oss via e-post: info@networkservices.se
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