PRODUKTBROCHURE

Sikker på nettet – Webfilter blokerer
skadelige hjemmesider og downloads

Lad være med at bekymre dig om farerne på internettet – Skyfillers Webfilter Service
blokerer pålideligt farlige hjemmesider. Desuden er det legende let at eksekvere
firmapolitikker med henblik på brug af internettet.



COMPLIANCE, GENNEMSIGTIGHED 
& KONTROL
Det er ikke kun den enkelte bruger, der tilgår
internettet – det samme gør et stort antal af programmer automatisk hver dag. Webfilter Service
giver virksomheder mulighed for at kontrollere
og overvåge aktiviteterne og for at overholde firmapolitikker.



BESKYTTELSE MOD UØNSKET
DATA
Brugere og programmer tilgår konstant internettet. Det kan medføre, at virksomhedens hardware
ganske ubemærket bliver inficeret af skadelig
software eller malware. Skyfillers Webfilter Service
beskytter effektivt mod utilsigtede skadelige data.

 ENKEL ADMINISTRATION
Opsætning og administration af Skyfillers Webfilter klares helt uden besvær. Det frigør tid til
administrator, der kan passe sine kerneopgaver
og –projekter. Via det centrale webinterface sørger
Webfilter derudover for fuldstændig gennemsigtighed af virksomhedens internettrafik og letter
således IT-afdelingens arbejde endnu mere.

 +45 70 22 15 22

BRUGERVENLIGHED
For brugernes skyld er det vigtigt, at et webfilter
fungerer enkelt og hurtigt, så de kan koncentrere
sig om deres egentlige opgaver.

Et overblik over alle vores fordele
+ Fuldautomatisk, kræver ingen bruger
administration
+ Fungerer uanset browser eller styresystem
+ Ingen installation af hverken hard- eller
software
+ Centraliseret administration af systemerne
ved Skyfillers med 24 / 7 overvågning
+ Drift i redundante, sikrede datacentre
+ Kan køre sammen med centrale routere
og firewalls
+ Kører på mobile enheder

 www.skyfillers.dk
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Blokering af en hjemmeside via Skyfillers
Når en bruger tilgår en farlig eller ikke frigivet
hjemmeside, kan brugeren anmode om at få adgang med et enkelt museklik. Skulle siden være
forkert kategoriseret, kan brugeren meddele
dette til Skyfillers. Oplysningerne kontrolleres
og rettes i givet fald til.
Skyfillers Webfilter-service blokerer forbudte eller farlige
hjemmesider og beskytter effektivt mod vira og andet
malware.

Statistisk evaluering af webadfærd
I Control Panel er der et statistik-værktøj, der giver mulighed
for at evaluere gruppers eller enkelte brugeres webadfærd.
Statistik-værktøj i Control Panel

Webfilter funktioner

Fordele

Brugergodkendelse via login, LDAP-godkendelse eller
fast IP-adresse

Individualisér retningslinjer, indstillinger og login på brugerniveau.

Mulighed for grundlæggende blokering af ikke
kategoriserede sider

Ingen ukontrolleret adgang til ukendte, potentielt skadelige sider.

Midlertidig adgang til blokerede hjemmesider

Brugeren kan tilgå blokerede sider i et bestemt tidsrum for at kunne fortsætte
sit arbejde uden tidstab. Disse tilladelser protokolleres.

Identifikation af datatype under download:
Overvågning mod download af forbudt data

Forhindrer download af bestemte filtyper (f.eks. EXE- eller MP3).
Dette mindsker datatrafikken og højner IT-sikkerheden.

Automatisk proxy-konfiguration gennem automatisk
opdaterede konfigurationsfiler

Opdateringer fra Skyfillers og administratorens ændringer via kontrolpanelet
tilgår automatisk konfigurationsfilen. Således råder klienten eller browseren
altid over de nyeste opdateringer.

Scanning af virussignaturer

Downloadede filer scannes automatisk. Dette højner IT-sikkerhed.

Anmeld forkerte kategoriseringer direkte fra browseren

Hurtig, enkel og effektiv anmeldelse giver hurtige tilpasninger og forbedringer
af Webfilter.

Adgang til statistikker

Detaljeret analyse af webtrafikken helt ned på brugerniveau.

Omfangsrig URL-database

450 millioner hjemmesider og 6 milliarder sider på næsten 200 sprog er listet.
100 % dækning af Top 1 million hjemmesider worldwide. Omgående efter
klassifikation af eksotiske sider.

Mulighed for import af gældende whitelists eller explicit
whitelisting

Administratorer kan tilpasse Webfilter helt efter virksomhedens behov.

Enkelt Release Request Management

Hurtig og enkel behandling af anmodninger om tilladelser.

 +45 70 22 15 22

 www.skyfillers.dk

