macmon NAC smart
Решение за управление на мрежовия
достъп (NAC) за средни предприятия
Презентация за клиенти

MACMON SECURE GMBH
Най-добрият от най-добрите доставчици на решения за управление на мрежовия достъп
 Основаване: През 2003 г. в Берлин, 70 служители
 Опитен екип в областите Развойна дейност, поддръжка (24x7) и консултации
на централно място в Берлин
 Повече от 1.200 инсталирания в Европа
и висока степен на клиентска удовлетвореност

 Решение за управление на мрежовия достъп, сертифицирано по стандартите на
Германската федерална служба за сигурност на информацията (BSI)
 Произведено в Германия

ЗАЩО NETWORK ACCESS CONTROL?

ОТПРАВНА ТОЧКА
Предизвикателствата към ИТ-сигурността се увеличават.
Вие в качеството си на мрежов администратор също ли сте
изправени пред този проблем?

 Трябва да се преборите с незнанието, заблудите и с
небрежността на собствените си колеги като причина за
проблемите, свързани с ИТ.
 Вашите колеги и ръководството на компанията не са в крак
с актуалните достижения в областта на предпазните мерки
за ИТ.
 Притеснява ги времето, понеже трябва да се справят и с
много други задачи.
 Често са принудени да оправдават големите разходи за
решенията, свързани със сигурността.
 В ИТ отдела често Вие сте “самотният боец”.

ОТПРАВНА ТОЧКА
Конкретно по темата мрежова сигурност:
 Във Вашата компания се ползват все повече крайни
устройства.
Нуждаете се от цялостен поглед върху мрежата.
 Не познавате всички крайни устройства в мрежата.
 Досега разходите за придобиване на решение за
управление на мрежовия достъп бяха твърде високи.
 Нямате време да изберете правилния NACпроизводител.
 До момента на пазара не е имало атрактивно NACрешение,
с атрактивно съотношение цена-качество.

ДВА ОТ МНОГОБРОЙНИТЕ ПРИМЕРИ ЗА
ПОЛЗВАНЕ
Случай
1:

Служител се мести на друго място в
компанията и се нуждае от достъп до
стандартните ресурси.

Случай
2:

Гост се регистрира в мрежата през
достъпа за гости със своя мобилен
телефон и таблет.

РЕШЕНИЕТО!

ПРОДУКТ ЗА МАЛКИ И СРЕДНИ
ПРЕДПРИЯТИЯ MACMON NAC SMART

ЗАЩО SMART?
С MACMON NAC SMART получавате идеален пакет за Вашата мрежова
сигурност По този начин се опростява прегледността, контролът и сигурността в
мрежата.

SMART
 S Бързо внедряване
 M Минимален разход
 A Адаптивност
 R Рентабилност
 T Прозрачност и контрол

КАК РАБОТИ?
Macmon автоматично обхваща цялата налична инфраструктура.

Комуникация са управляемите превключватели,
рутери, точки за достъп и др.
 SNMP, SSH, REST
 802.1X

 Виртуално сегментиране на мрежата
 Без промени в инфраструктурата

КАК РАБОТИ?
Крайни устройства, които не отговарят на изискванията,
се изолират автоматично.

 Централна мощ
 Автоматично изолиране на непознати и нежелани устройства

КАК РАБОТИ?
Портал за гости - & BYOD: Лесно предоставяне на достъп на служители и гости.

 Индивидуална организация на Captive-Portal
 един портал за гости, служители (BYOD) и спонсори

 временен достъп за Интернет или локална мрежа
 реактивно изключване на достъпа на гостите

 Саморегистрация с номер на мобилен телефон и
потребителско име
 Създаване на списъци с ваучери за улесняване на
изпълнението на входа

ПРОДУКТОВА ДЕФИНИЦИЯ – „MACMON NAC SMART“
База на продукта
 Хардуер (HW) или виртуално приложение (VA)
 Premium Bundle (без ограничение, голям функционален обхват)
 Лиценз с включени 3 години поддръжка
 Хардуер с включено 3 годишно NBD обслужване

Продуктова среда
 След 3 годишен период: можете отново да закупите решението
с намаление
 Отпада необходимостта от ъпгрейд поради наличието на
Premium Bundle
 Възможност за разширения на крайните точки / системи в
мрежата **
 Адаптиране на експлоатационния срок спрямо края на 3
годишния период
 Без ъпгрейд на SKU от 150 на 250 крайни точки / системи в
мрежата ** , вместо това: допълнително конфигуриране на 2x50
крайни точки / системи в мрежата **

ПРОДУКТОВА ДЕФИНИЦИЯ – „MACMON NAC SMART“
Цени за крайни клиенти - нова покупка
 HW до 150 крайни точки / системи в мрежата **
 HW до 250 крайни точки / системи в мрежата **
 VA до 150 крайни точки / системи в мрежата **
 VA до 250 крайни точки / системи в мрежата **

EUR 4.490*
EUR 4.990*
EUR 3.990*
EUR 4.490*

HW база (идентичен със сателитните системи)
 Intel Celeron J1900 (quadcore)
 4xGbE LAN, 2xUSB 2.0, VGA
 4GB DDR3 RAM, 128GB SATA III SSD MLC
 До макс. 500 Nodes



* Всички цени са препоръчителни крайно клиентски, без вкл. ДДС
** Лицензирането се основава на база брой на крайните точки / системи в мрежата, на които трябва да бъде
предоставен достъп – Nodes / MAC-Addresses

КАК СЕ ПРОЦЕДИРА?
Изпълнение
 Продуктът се изпраща след направена поръчка:
 Хардуер (ако има избран)
 Списък за определяне на необходимите детайли за инсталацията
 Партньорът договаря дата за инсталиране и изпраща чек листа
 Дистрибуторът дава дистанционни инструкции и помага при инсталирането и
настройването на устройството в рамките на 4-те часа – вече включени в NAC smart
пакета.
 по-нататъшна техническа поддръжка чрез:
 партньорите
 дистрибуция
 macmon secure в 3-то ниво

MACMON ТЕХНОЛОГИЧНИ ПАРТНЬОРСТВА И ИНТЕРФЕЙСИ

Допълнителни интерфейси към различни производители

като:
Baramundi, Cisco, BlueCat Networks, G-Data, Fortinet, Kaspersky,

LogPoint, Matrix42, McAfee, Sophos, Symantec, TrendMicro…
Генерични връзки през:
RADIUS Proxy, SAML 2.0, Microsoft AD & LDAP, WSUS/SCCM,

REST-API (Inbound & Outbound)

УПРАВЛЕНИЕ
НА АКТИВИ

ИЗТОЧНИЦИ
НА ИДЕНТИЧНОСТ

СЪОТВЕТСТВИЕ

ИНФРАСТРУКТУРА

ВЪПРОСИ

ПО-ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА NAC

Уеб семинар:
https://www.macmon.eu/en/knowledge/
training/webinars-for-prospectivecustomers/?Escom

Бъдете информирани по темата “мрежова сигурност”:
www.macmon.eu/newsletteranmeldung

NAC за слушане - аудиокнига:
www.macmon.eu/downloads/hoerbuch

ЗА КОНТАКТ:

macmon secure GmbH

ЕСКОМ БЪЛГАРИЯ ЕООД
Ул. Мюнхен 8
Хай-тех Бизнес Център
ет.3, офис 306
1528 София, България
Тел: +359 2 9799785
Факс: +359 2 9798008
e-мейл: sales@escom-bg.com

Alte Jakobstr. 79-80 | 10179 Берлин
+49 30 2325777-0 | vertrieb@macmon.eu
www.macmon.eu

