פורטינט )(Fortinet
 – Fortinetמחברות אבטחת המידע הגדולות בעולם .מובילה באבטחת רשתות ומובילה עולמית בתחום
פתרונות ניהול האיומים המשולב ( .)UTMפעילה בשוק התקשורת ואבטחת המידע כ  15שנה .הוקמה ע"י
מייקל וקן קסי (המציאו בשעתו את ה .)netscreen-חברה בורסאית שמונה כ 2000-עובדים ברחבי
העולם .,לחברה מוצרים ושירותים הבאים לתת מענה לאיומי אבטחת המידע המשתנים באופן דינמי.
מוצרי החברה
לחברה קשת רחבה של מוצרים הכוללים פלטפורמות הגנה על רשתות תקשורת ,רשתות אלחוט,
אפליקציות ,מאגרי נתונים ,אמצעי הזדהות חזקה ,כלי ניהול וניתוח מאזני עומסים ושרתי מטמון להאצה
וטיוב תעבורה.
מוצרי החברה מתחלקים לארבע משפחות בהתאם לגודל הארגון ודרישותיו:





סדרת מוצרים לעסקים קטנים SMB -
סדרת מוצרים לעסקים בינוניים Medium -
סדרת מוצרים לעסקים גדולים Enterprise -
סדרת מוצרים לספקי שירות

מוצרים לעסקים קטנים SMB -
ערכות קלות להטמעה ולניהול המספקות הגנה מקיפה ,ניתן ליישמן בתצורות רשת שונות .אידיאלים
לאספקת אבטחת מידע ברמה גבוהה לעסקים קטנים.
מאפיינים







טיוב ביצועי רשת.
מנוע מהיר לסינון אפליקציות.
מענה משולב לאיומי אבטחת מידע.
סינון אתרים לפי קטגוריות.
מנוע אנטי וירוס המתעדכן אוטומטית.
רשת אלחוטית מאובטחת.

מוצרים לדוגמא






פורטיגייט FortiGate/FortiWifi-30D -
פורטיגייט FortiGate/ForitiWifi-40C -
פורטיגייט FortiGate-60D/70D/80D -
פורטיגייט FortiGate/FortiWifi-90D -
פורטיגייט FortiGate-100D/140D -

מוצרים לארגונים בינוניים
הגנה הכוללת יכולות ניתוח מתקדמות במוצר אחד ,ביצועי רשת גבוהים מאוד .יכולות לעצור איומי
נוזקות וסוסים טרויאנים
מאפיינים










ביצועי רשת של עד .Gbps40
גמישות בתשתית מבואות הרשת.
מענה משולב לאיומי אבטחת מידע.
יכולת שרידות וזמינות גבוהה.
מעבדי  FortiAsicייעודיים להאצת תעבורה.
רישיון ללא הגבלת משתמשים.
ניתן לניהול מרכזי באמצעות .FortiManager
יכולות ניתוב דינאמיות מתקדמות.
אידאלי להטמעת מערכות וירטואליות.

מוצרים לדוגמא







פורטיגייט FortiGate 1240B -
פורטיגייט FortiGate 1000C -
פורטיגייט FortiGate 800C -
פורטיגייט FortiGate 600C -
פורטיגייט FortiGate-300C -
פורטיגייט FortiGate-200D -

מוצרים לארגונים גדולים
הגנה עמוקה הנדרשת בסביבות רשת אנטרפרייז .בשילוב תמיכה בתצורות הטמעה גמישות המאפשרות
צמיחה והרחבה ,מערכות אלו משלבות מעבדי  FortiAsicייעודיים המספקים האצת ביצועי רשת והאצת
סינון וניטור תכנים.
מאפיינים
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ביצועי רשת של עד .Gbps160
גמישות בתשתיות מבואות הרשת נחושת  /אופטי.
תמיכה בתשתית .Gbps10
יכולת שרידות וזמינות גבוהה.
מעבדי  FortiAsicייעודיים להאצת תעבורה.
רישיון ללא הגבלת משתמשים.
ניתן לניהול מרכזי באמצעות .FortiManager
יכולות ניתוב דינאמיות מתקדמות.




אידאלי להטמעת מערכות וירטואליות.
מתאים ליישומי .DataCenter

מוצרים לדוגמא






פורטיגייט FortiGate 1500D -
פורטיגייט FortiGate 3240C -
פורטיגייטFortiGate 3600C
פורטיגייט- FortiGate 3700D
פורטיגייט- FortiGate-3950B

מוצרי  FortiGateלספקי שירות (אינטרנט סלולר תקשורת)
סדרת ה ,FG5000-עומדת בתקנים מחמירים של ספקי שירות בכל הנוגע למודולריות ושרידות המערכת.
המערכות כוללות  FABRICמטריציוני המפריד בין תעבורת ה DATA-וה ,CONTROL-ופועלות בתקינה של
מארזים בסטנדרט .ATCA
מאפיינים









ביצועי רשת של עד .G480
שירותי אבטחה וירטואליים מבוססי .Vdom
שירותי גלישה מאובטחת ושרותי אנטי וירוס מנוהלים.
שירותי .Quality Of Service
שירותי .Carrier Grade Nat
אספקת שירותי אבטחת מידע מלאים.
שירותי  Self-Provisioningלניהול עצמי של הלקוח.
יכולות ניתוב דינאמיות מתקדמות.

מוצרים לדוגמא
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פורטיגייט- FortiGate 5140B
פורטיגייט FortiGate 5060 -
פורטיגייט- FortiGate 5020

