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Strona 1 

NASK SA w ramach grupy usług NASK SA Cyber Security oferuje usługę Corporate UTM (ang. Unified 

Threat Management). Jest to kompleksowa ochrona styku sieci LAN z Internetem.  

Najważniejsze funkcjonalności usługi Corporate UTM: 

 zabezpieczenie zaporą ogniową (system firewall) styku z Internetem, 

 wykrywanie włamań przez system IPS (ang. Intrusion Prevention System), 

 zabezpieczenie poczty elektronicznej systemami antywirusowym i antyspamowym, 

 ochrona użytkowników sieci przez kontrolę aplikacji, 

 filtrowanie treści i blokada dostępu do niebezpiecznych stron www, 

 zabezpieczenie zdalnego dostępu do sieci (SSL VPN), 

 sile uwierzytelnianie, 

 szereg funkcjonalności dodatkowych (akceleracja stron www, logi online czy raport statystyk 

bezpieczeństwa). 

Warianty usługi Corporate UTM: 

UTM Standard 

 ochrona stylu sieci LAN z siecią globalną, 

 usługa zarządzana przez wykwalifikowanych specjalistów NASK SA. 

UTM Premium 

 w pełni wydzielona wirtualna instancja systemu UTM dla firm posiadających własnych  

wykwalifikowanych inżynierów do zarzadzania systemami IT, 

 usługa zarządzana przez klienta za pośrednictwem panelu zarządzania wydzieloną instancją 

UTM (panel www), 

 możliwość przeglądania dziennika logów instancji UTM klienta. 

UTM Premium Plus 

• w pełni wydzielona wirtualna instancja systemu UTM dla firm, które chcą skorzystać z pełnego 

outsourcingu i powierzyć konfigurację oraz zarządzanie zabezpieczeniem styku sieci firmowej 

wykwalifikowanym inżynierom w NASKSA, 

 usługa zarządzana przez wykwalifikowanych specjalistów NASK SA, 

 możliwość definiowania dedykowanych polityk i reguł dostosowanych do polityki 

bezpieczeństwa klienta, 

 możliwość dostępu klienta do panelu zarządzania wydzieloną instancją UTM w trybie „tylko-

do-odczytu”, 

 możliwość przeglądania dziennika logów instancji UTM klienta. 
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Strona 2 

Zestawienie wariantów usługi Corporate UTM 

Funkcja UTM UTM Standard UTM Premium UTM Premium Plus 

Firewall / IPSEC / NAT ● ● ● 

IPS (rekomendowane 

sygnatury NASK SA) 
● ● ● 

IPS (rekomendowane 

sygnatury klienta) 
X ● ● 

ANTYWIRUS 

(SMTP/POP3/IMAP) 
● ● ● 

ANTYSPAM 

(SMTP/POP3/IMAP) 
● ● ● 

Kontrola aplikacji X ● ● 

Filtrowanie treści (17 

kategorii) 
● ● ● 

Filtrowanie treści (77 

kategorii + czarne listy 

Klienta) 

X ● ● 

SSL VPN ● ● ● 

Akceleracja www X ● ● 

Raporty (tygodniowe na 

e-mail) 
● ● ● 

Logi online X ● ● 

Zarządzanie i konfigu-

racja przez NASK SA 
● X ● 

Dostęp do panelu 

administracyjnego 
X ● ● 

Tokeny UTM ● ● ● 

Gwarancje jakości usługi 

Dostępność usługi (w 

okresie rozliczeniowym) 
99,5% 

Gwarancja naprawy 
czas reakcji na awarię:  do 2 h 

czas usunięcia awarii:  do 8 h 

X – funkcja niedostępna w wariancie 
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