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Zyxel wzmacnia zabezpieczenia sieciowe 

w chmurze. Nowy pakiet usług na platformie 

Nebula 

 

W biznesie kluczowe jest dziś bezpieczeństwo danych. Aby 

zagwarantować odpowiednią ochronę sieci, Zyxel rozszerzył 

swoją ofertę o pakiet nowych zabezpieczeń dla posiadaczy 

swoich produktów. 

 

Nowe zabezpieczenia wprowadzone na platformie Nebula to szereg 

narzędzi do ochrony przed zagrożeniami takimi jak złośliwe 

oprogramowanie typu malware oraz przed naruszeniem 

bezpieczeństwa danych.  

 

Nebula to sieciowe rozwiązanie do zarządzani, które w 100% bazuje na 

technologii chmury i umożliwia centralne oraz zdalne zarządzanie siecią 

przewodową, bezprzewodową oraz urządzeniami zabezpieczającymi z 

poziomu pojedynczego interfejsu.  

 

Aktualizacja obejmuje aplikację App Patrol rozpoznającą i odpierającą 

ataki. Program nadaje również priorytety i blokuje aplikacje 

umożliwiając wzrost produktywności oraz ochronę przed nadmiernym 

wykorzystaniem pasma. Obsługiwane jest również filtrowanie treści oraz 

antywirus chroniący przed szkodliwym oprogramowaniem.  

 

W pakiecie otrzymujemy także program IDP (Intrusion Detection and 

Prevention) oraz automatyczne wsparcie przełączania pomiędzy 

serwerami VPN i monitorowanie ich zajętości. 

 

– Ta wersja to kamień milowy dla platformy Nebula. Podjęliśmy decyzję 

o aktualizacji najnowszego pakietu bezpieczeństwa dla wszystkich 

użytkowników bieżącej licencji IDP – mówi Norbert Ogłoziński, Country 

Sales Manager w Zyxel Communications. – Nasi klienci będą mogli 
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korzystać z dodatkowych zalet systemu antywirusowego oraz filtrowania 

treści bez ponoszenia żadnych dodatkowych kosztów – dodaje. 

 

Dzięki zgodności urządzeń z platformą Nebula, kontrola sieci odbywa się 

bez konieczności konfigurowania sprzętów na miejscu. Szeroka gama 

kompatybilnych produktów Zyxel obejmuje obecnie 16 urządzeń – 

8 punktów dostępowych, 5 przełączników oraz 3 bramy 

zabezpieczające. 

 

Tak – dla chmury, nie – dla opłat 

 

Przejście do zarządzania siecią przez chmurę może budzić obawy o koszt 

licencji na taką usługę. Platforma Nebula dostarczana jest z darmową 

licencją, co w połączeniu z przystępnymi cenami kompatybilnych 

urządzeń daje możliwość uzyskania zdalnej kontroli nad siecią niskim 

kosztem. Nebula obejmuje szeroki pakiet narzędzi do zarządzania 

i analizy sieci z poziomu pojedynczego interfejsu dostępnego przez 

przeglądarkę internetową. System oferuje szczegółowe informacje 

o natężeniu ruchu, użytkownikach oraz kompleksowe zarządzanie 

konfiguracją.  

– Naszym klientom zapewniamy dodatkowo pakiet profesjonalny oraz 

zabezpieczający. Oba dają dodatkowe możliwości, nie generując przy 

tym komplikacji w zarządzaniu urządzeniami i dodatkowych 

obowiązków związanych z licencją – mówi Norbert Ogłoziński. 

 

Najnowszy system Nebula jest już dostępny – wypróbuj go teraz. Więcej 

informacji znajduje się na stronie: www.zyxel.com/nebula 

 

Zyxel Communications 

 

Zyxel Communications już od prawie 30 lat łączy ludzi koncentrując się 

na wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań dla swoich klientów. Nasze 

możliwości adaptacji oraz innowacyjne technologie sieciowe czynią nas 

liderami komunikacji dla firm telekomunikacyjnych, dostawców usług, 

klientów biznesowych i użytkowników domowych. 

 

http://www.zyxel.com/nebula
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• 1500+ współpracowników na całym świecie 

• 100 milionów urządzeń łączących na globalną skalę 

• Ponad 700,000 firm pracujących lepiej, dzięki produktom marki 

Zyxel 

• Obecność na 150 światowych rynkach 

 

Obecnie, Zyxel Communications tworząc sieci przyszłości, uwalnia 

potencjał i spełnia wymagania nowoczesnych miejsc pracy – 

wspierając ludzi w biurze, codziennym życiu i w czasie wolnym. 

 

ZYXEL – twój sieciowy sojusznik 

 

Dołącz do nas na Facebooku! 

https://www.facebook.com/Zyxel-Polska-1439799286138522/

