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Strona 1 

NASK SA w ramach grupy usług NASK SA Cyber Security oferuje usługę Corporate Firewall. Jest to 

rozwiązanie gwarantujące skuteczną ochronę styku sieci firmowej z siecią Internet dla klientów 

korzystających z usług telekomunikacyjnych NASK SA. Wykorzystuje ono zaawansowane systemy 

firewall zlokalizowane w infrastrukturze teleinformatycznej NASK SA, w nowoczesnym centrum 

danych. Corporate Firewall zapewnia ochronę styku własnej sieci z niezaufaną siecią globalną bez 

konieczności zakupu i utrzymania urządzeń oraz systemów firewallingu. Opieka wykwalifikowanych 

specjalistów z NASK SA, całodobowe śledzenie wskazań systemu, pełna redundancja urządzeń i ich 

wysokie parametry zapewniają wysoki poziom bezpieczeństwa i dostępności oferowanej usługi. 

Cechy usługi Corporate Firewall: 

 kompleksowa ochrona styku z siecią Internet, 

 wielowarstwowa ochrona ruchu w warstwach 3, 4 i 7 modelu OSI, 

 możliwość pracy w trybach NAT i BRIGDE, 

 możliwość realizowania bezpiecznych połączeń IPSec VPN, 

 ochrona przed spoofingiem adresów IP, 

 ochrona przed atakiem SYN flood, 

 ochrona przed atakami typu finger, echo, ping, traceroute, 

 zaimplementowany system IPS (ang. Intrusion Prevention System) z bazą około 2500 sygnatur 

najbardziej popularnych ataków, 

 zaawansowane statystyki bezpieczeństwa (dotyczące m. in. zablokowanych portów i rodzajów 

ataków, utylizacji pasma, itp.), 

 redundantny tryb pracy systemu gwarantujący wysoką dostępność usługi, 

 utrzymanie systemu przez specjalistów z NASK SA w trybie 365/7/24. 

Warianty usługi Corporate Firewall: 

Enterprise Firewall 

 usługa zarządzana przez wykwalifikowanych specjalistów NASK SA, 

 dostęp klienta do codziennie aktualizowanych statystyk bezpieczeństwa styku sieci firmowej z 

siecią Internet, udostępnianych przez dedykowaną stroną www. 

Premium Firewall 

 w pełni wydzielona wirtualna instancja systemu firewall dla klienta, 

 usługa zarządzana przez klienta za pośrednictwem panelu zarządzania wydzieloną instancją 

firewall (panel www), 

 możliwość przeglądania dziennika logów instancji firewall klienta, 

 dostęp klienta do codziennie aktualizowanych statystyk bezpieczeństwa styku sieci firmowej z 

siecią Internet, udostępnianych przez dedykowaną stroną www. 

mailto:kontakt@nasksa.pl
http://www.nasksa.pl/


  
 

  
 Bank: Raiffeisen Bank Polska S.A. 

Numer konta: 68 1750 0009 0000 0000 3492 1587  
Kapitał zakładowy w wysokości 41.100.000 zł (czterdzieści jeden milionów sto 
tysięcy złotych) wpłacony w całości 
S.R. dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000644422 

 

NASK SA 
ul. Wąwozowa 18 lok. 010, 02-796 Warszawa  
tel.: +48 22 182 00 00, fax: +48 22 182 00 10 
kontakt@nasksa.pl, www.nasksa.pl  
NIP: 9512421815, REGON: 365743505 

 
Strona 2 

 

Premium Plus Firewall 

• w pełni wydzielona wirtualna instancja systemu firewall dla klienta, 

 usługa zarządzana przez wykwalifikowanych specjalistów NASK SA, 

 możliwość dostępu klienta do panelu zarządzania wydzieloną instancją firewall w trybie 

„tylko-do-odczytu”, 

 możliwość przeglądania dziennika logów instancji firewall klienta, 

 dostęp klienta do codziennie aktualizowanych statystyk bezpieczeństwa styku sieci firmowej z 

siecią Internet, udostępnianych przez dedykowaną stroną www, 

 przyjmowanie zgłoszeń zmiany konfiguracji systemu w trybie 24/7/365, 

 gwarantowany czas reakcji na zgłoszenie – następny dzień roboczy. 
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