
En hög säkerhetsnivå i företagets nätverk är A och O om ni vill undvika  
datorhaverier med påföljande produktionsbortfall och badwill. Telia Firewall  
hjälper er bland annat att blockera vissa typer av trafik och ger er kontroll  
över hur resurser och applikationer får tillgång till nätverket.

Brandvägg som tjänst
Att välja brandvägg som tjänst har många  
fördelar. Den kanske viktigaste är att ni får  
ett bättre skydd, utformat och underhållet  
av specialister, men sänkt TCO är även det  
en uppenbar fördel. Ni slipper lägga energi 
på drift och underhåll, och slipper göra någon 
som helst investering. På så sätt kan ni frigöra 
resurser inom företaget. 

Ett brett och flexibelt skydd
Telia Firewall som tjänst innehåller de viktigaste 
funktionerna  för säker anslutning och kontroll 
av access för datorer/mobila enheter, servrar 
och applikationer. Via portalen och verktygen 
har ni full kontroll och kan ändra regelverket så 
att det passar er. Telia ger er en rekommenderad 
grundinställning som ni sedan kan justera utifrån 
era behov.

 Via tillval finns möjlighet att komplettera ert 
skydd med exempelvis antivirus-scanning, styr-
ning av vilka applikationer som får tillgång

till nätet och skydd mot fjärrstyrning. Väljer ni 

identitetskontroll så kan tillgång till nätet ges 
baserat på typ av användare, terminal eller

geografisk placering. Är mycket av er trafik 
krypterad, så finns det funktioner för att läsa och 
detektera hot. Även IPv6-adresser stöds.

Tack vare ett stort antal servicenivåer kan ni 
säkra den tillgänglighet som krävs för att ni ska 
kunna driva affärerna effektivt.

Två lösningar 
Välj variant av Telia Firewall utifrån behov:

Delad hårdvara
Realiseras som en virtuell brandvägg,  place-
rad i Telias säkerhetsklassade driftanläggning i 
Sverige. Utrustningen är dubblerad för högsta 
tillgänglighet.

Dedikerad hårdvara
Innebär att en dedikerad, fysisk brandvägg 
placeras hos Telia eller i er egen driftmiljö. Kan 
även placeras utomlands, om förutsättningarna 
tillåter. Ni kan lägga till Hög tillgänglighet (HA) 
som tillval. 

Telia Firewall säkrar och gör det 
bästa av ert nätverk
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Tillval
Antivirus Skannar okrypterad surf- och mailtrafik som passerar genom brandväg-

gen och ger skydd mot phishing, spyware, adware och keylogger.

Applikationskontroll Bred kontroll av t ex sociala medier, webb 2.0 applikationer,
widgets, Peer2Peer, Instant Messaging samt fildelning.

Attackblockering
(Intrusion Prevention  
System; IPS)

Kontrollerar nätverkstrafiken mot ett definierat IPS-regelverk. 
skyddar mot Malwares, Denial of Service och protokollsårbarheter.

Botnetskydd (Antibot) Förhindrar att angripare kontrollerar infekterade datorer via fjärrstyrning. 
Detekterar och stoppa botar, botnets och APT-attacker.

Fler säkerhetszoner 
(DMZ)

Två säkerhetszoner ingår för in- (kundens intranät) och utsida (Internet).
Fler kan beställas, antingen via fler wlan eller fysiska gränssnittsportar.

Händelselogg För exempelvis Application Control & URL-filtrering, ger funktionen  
möjlighet att se alla händelser och skapa rapporter.

Hög tillgänglighet (HA) Tillval för Premium genom dubblerad brandväggsutrustning 

Identitetskontroll För att applicera policys och styra accessmöjligheter utifrån t ex typ av 
användare (intern/konsult/extern), terminal eller lokalisering.

SSL Dekryptering För Premium, ger möjlighet att läsa krypterad SSL-trafik och  
detektera malwares.

Trafiklogg Se trafikloggar för exempelvis funktionerna Applikationskontroll och  
URL-filtrering.

URL-Filtrering Skyddar användare från att hamna på webbsidor med skadligt,  
illegalt eller på annat sätt olämpligt innehåll.

VPN anslutning Skapar skyddade, krypterade förbindelser mellan olika geografiskt  
placerade företagsenheter (LAN<>LAN).

  


