
Hold bedriften beskyttet døgnet rundt
Extended Security

SmartFiber fra GlobalConnect gir din bedrift en komplett nettverksløsning, og med det 
får du en sikker og forutsigbar hverdag. Med dette tilleggsproduktet sørger vi for at 
bedriften er enda bedre sikret mot cybertrusler. Extended Security gir deg blant annet 
URL-filtrering, IP-filtrering og mer dyptgående rapporter. Les mer om hvilke fordeler du 
får med Extended Security på neste side.

Ingen ekstra maskinvare – 
alt i èn løsning
Extended Security aktiveres raskt og 
enkelt SmartFiber-ruter du allerede 
har i dag, uten behov for ekstra utstyr. 
Kostnadseffektiv, og du sparer både 
strøm og plass. 

Hva får din bedrift med Extended Security?

På vakt døgnet rundt
Vi passer på at nettverket ditt alltid 
er sikkert og trygt, døgnet rundt. 
Det gir deg og dine medarbeidere 
mer tid til å fokusere på din bedrifts 
kjernevirksomhet. 

Enkel administrasjon og rapportering
Med enkelt webbasert administrasjons-
grensesnitt får du all dataen samlet på 
et sted, og enkel tilgang til rapporter 
over ditt nettverk. Det gir deg full kon-
troll og oversikt over ditt nettverk. 

Applikasjonskontroll 
Med applikasjonskontroll får du full 
kontroll over applikasjonene i ditt 
nettverk, og kan blokkere uautorisert 
internettrafikk fra steder du selv ikke 
har godkjent. 

Tilgang på ekspertkompetanse
Du får enkel og rask tilgang til all den 
sikkerhetskompetansen GlobalConne-
ct sitter på, slik du og din bedrift får 
den hjelpen dere trenger – akkurat når 
du trenger den. 

Alltid oppdatert med nyeste 
teknologi
Ingen vedlikehold fra deg nødvendig 
– med Extended Security holdes 
utstyret automatisk oppdatert med 
nyeste teknologi. 

Alltid oppdatert lisens
Vi håndterer lisensen for deg, slik du 
slipper å tenke på det. Lisensen vil 
alltid være oppdatert, og vi passer på 
at de ikke går ut på dato. 

Med denne tilleggstjenesten får du det nyeste av beskyttelsesteknologi

Hold bedriften din trygg fra dataangrep – bestill Extended Security i dag.

https://www.globalconnect.no/


Hva er inkludert i standardpakken, og hva får du med Extended Security?

Funksjon Beskrivelse SmartFiber Extended 
Security

Network Address Translation (NAT)
Med Network Address Translation bevarer du IP-

adresser ved å gjøre det mulig for private IP-nettverk 
som bruker uregistrerte IP-adresser, å gå online.

Service Attack Mitigation Service Attack Mitigation beskytter din ruter 
og din bedrift mot DoS-angrep.

Sesjonsbasert brannmur Sesjonsbasert brannmur sperrer for uautoriserte 
forsøk på å nå IP-adresser på ditt subnet

Applikasjonssynlighet Med applikasjonssynlighet får detaljert innsikt av 
applikasjoner i ditt nettverk.

Applikasjonskontroll Med applikasjonskontroll kan du blokkere 
spesifikke applikasjoner i nettverket ditt.

URL-filtering 
Med URL-filtrering kan du filtrere vekk 

uønsket eller skadelig innhold fra brukerne 
dine fra spesifikke URL-adresser.

IP-filtrering
Med IP-filtrering kan du filtrere vekk uønsket 

eller skadelig innhold fra brukerne 
dine fra spesifikke IP-adresser.

Rapportering Rapporter tilgjengelig fra portalen, 
som gir deg full oversikt over ditt nettverk.

Les mer på globalconnect.no

https://www.globalconnect.no/

