
Brandvägg Plus
Brandvägg Plus – för att undvika oönskat besök
Allt fler verksamheter exponeras på internet idag och utan brandvägg ökar sårbarheten för attacker 
avsevärt. Med vår förstklassiga Brandvägg Plus från världsledande Cisco är din verksamhet i trygga 
händer. Den molnbaserade brandväggen hindrar all obehörig trafik att få åtkomst till ert nätverk och 
kan på så sätt stänga ute skadlig trafik som kan orsaka nertid och produktionsbortfall. Brandvägg är en 
hygienfaktor - något som alla företag bör ha.

Tryggt och enkelt
Säkerhet har aldrig varit så enkelt. Med vår brandvägg slipper ni investera dyrbar tid i IT-administration 
och kostsam utrustning. Vi konfigurerar, underhåller utrustningen och säkerställer att ni har den 
senaste mjukvaran. Brandväggen är placerad i ett av våra säkerhetsklassade datacenter med konstant 
övervakning. Tjänsten utvecklas kontinuerligt för att kunna skydda mot de hot och intrångsförsök som 
dagligen sker via internet.

Ingen avtalstid
Varför binda upp sig i onödan? Med vår Brandvägg Plus slipper ni invecklade avtalstider – så säkra är vi 
på säkerheten. Brandväggen är en tilläggstjänst till vår internetförbindelse Fiber Business.



Distansarbete – en krypterad 
anslutning till verksamheten

Med Distansarbete får verksamheten en säker 
och tillförlitlig anslutning var ni vill, när ni vill. 
Tjänsten möjliggör att medarbetare på resande 
fot kan arbeta i er egen IT-miljö, och få tillgång 
till företagsinformation trots att de inte är 
uppkopplade till det lokala nätverket.

Distansarbete är en tilläggstjänst till vår 
brandvägg som ger dig en sömlös och säker 
VPN-förbindelse.

Vill du veta mer?

Ring 0770-811 020 eller besök bredband2.com/foretag

Med Brandvägg Plus får ni
• Ingen huvudvärk – ingen teknisk kompetens krävs

• Molnbaserad säkerhet – ingen fysisk hårdvara behövs 

• Dedikerad support vid behov

• En förstklassig brandvägg baserad på Cisco ASAv

Funktionalitet
• NAT – en funktion som möjliggör att flera interna IP-adresser kan dela publika IP-adresser. Trafik som 

har sitt ursprung från LANet släpps igenom, men trafik från internet blockeras

• Portforwarding – inkommande trafik kan vidarebefordras till specifik server/tjänst eller webbsida 
innanför brandväggen

• DMZ – Säkerhetszoner för att definiera betrodd och icke betrodd trafik

• Intern IP-tilldelning med möjlighet till DHCP eller Statisk konfigurering

Tillval

Med Distansarbete får ni

 z Arbeta hemifrån i trygg miljö

 z Ingen IT-kompetens eller utrustning krävs

 z Åtkomst till företagsnätverket från valfri 
enhet, när som helst, var som helst.

 z Kompatibilitet med alla ledande 
operativsystem såsom Windows, Mac, 
Apple IOS, Google Android och  
Chrome OS

 z Enkel användning

 z Integrerad inloggning via AD

http://bredband2.com/foretag

