
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

®Blue Coat ProxySG   

Blue Coat ProxySG משפחת מכשירי
®

סת על מבוס 

 Web -ההמאבטחת את תקשורת  Proxyפלטפורמת 

 - מכשיר ה .ומאיצה את אספקת האפליקציות דרכה

ProxySG ,מבוסס על מערכת , המוביל מסוגו בעולם

מבוססת , מערכת הפעלה דינאמית - SGOSההפעלה 

ודחיסה  )שרותי מטמון( Cacheאובייקטים ובעלת מנגנון 

  . מובנים

אימות נתונים קיימות על משתמשת במערכות  SGOS -ה

, מנת לאפשר אכיפת מדיניות גמישה ברמות התכנים

   .האפליקציות והפרוטוקולים, המשתמשים

 Blue Coat ProxySGהביצועים הגבוהים של מכשירי 

אחת  Proxyמתקבלים בזכות תכנון ארכיטקטורת 

, המטפלת בכל דרישות והרשאות אבטחת המידע

  .האופיניות לרשת הארגונית

להתקנה  יםמיועד Blue Coat ProxySG - ה יירמכש

במגוון רחב  יםמגיע הם. וניהול קלים בארון מסד סטנדרטי

לעמוד בדרישות  להם ותשל גדלים ותצורות המאפשר

רכזות , סניפים מרוחקים ,הפרוקסי המשתנות במשרדים

 .וספקי שירותים בינלאומיים, מרכזי מידע, אינטרנט

  
  

  
  

  

  

  :Proxy SG -ה יתרונות

אוכף את הגישה לאינטרנט תוך הגנה על המשתמשים  •
  . והרשתות הפנימיות מפני התקפות ותוכנות ריגול

מאפשר אכיפה של מדיניות השימוש  Proxy SG -ה
  .והאצה של התוכן החיצוני

הנוטות , מספק פתרון להאצת אפליקציות מרוחקות •
ת במיוחד האצת האפליקציות מורגש". לזחול"לעיתים 

יישומי מדיה עשירים , שירותי קבצים :כגון בשירותים
  .הארגוני או האינטרנט WAN -ל הפרושים ברחבי ה"ודוא

  באזור  Proxy Reverse -שימוש ב •
מגישה ישירה   Webעל מנת לבודד שרתי, DMZ -ה

אפליקציות רשת  את זמן התגובה של ולהאיץ ,לאינטרנט
 .ואתרים ציבוריים

    סקירת מוצרים  

  Blue Coatסקירת מוצרי 

המעבר  .גרמה לשינוי מהותי באופן שבו מפתחים ומספקים אפליקציות, תפתחויות האחרונות בדינמיקה של שוק אבטחת המידעהה

משתמשים בעלי ניידות גבוהה ופרוטוקולים , שליחה וקבלה של קבצים גדולים, SSL -חיבוריות ה, Web/HTTP -לאפליקציות ה

אך יתרונות אלה גובים מחיר יקר מביצועי האפליקציות , יותר מבעבר ירה ומגוונתחווית תוכן עשאמנם מספקים למשתמש  'רועשים'

  .ויוצרים חשיפה לאיומים של אבטחת מידע

תאפשר גישה אשר , אפליקציותהנדרשת גישה טובה יותר לאספקת המשתנה על מנת להגיב לשינויי האקלים העסקי והטכנולוגי 

מגוון פתרונות מאפשרים  Blue Coatמוצרי  .גבוהות ומחמירותת על רמות אבטחה לך ליהנות מביצועי רשת גבוהים ללא התפשרו

 שילוב של יתרונות  במכשיר אחדמאפשרות יכולות אלה . וכח עבודה מבוזר, אפליקציות רשת, המותאמים לפרוטוקולים מעורבים

  . רשת אצה של אפליקציותהו ת המידעאבטח

מתוך הבנה והכרה מלאה של כל האפליקציות  הפועלים ITרנית המספקת שירותי מוד Proxyכולל ארכיטקטורת הפתרון המוצע 

 ואספקה מהירה ומאובטחת של האפליקציות הנחוצות לניהול חכם של החברה, שליטה על ביצועי המשתמשים, ומשתמשי הרשת

   .שלך

  .Blue Coat -אנו ממליצים לך לכסות עצמך ב, מסיבות אלה

  



  
 : Proxy AV-ה יתרונות

רמת , מספק ניהול ברמת הארגון •

פרת אינטגרציה לפריסת מחשבים משו

 וניהול ארועים באופן אוטומטי

 ביצועי סריקה ברמת האירגון •

הטובים מסוגם  וירוס- אנטימבחר מנועי  •

- מסייעים באסטרטגיית הגנת עומק רב

תוכנת מתגבר את חר זה מב .שכבתית

 תחנתוירוס בכניסה לרשת ועל -האנטי

 העבודה

Blue Coat Proxy AV™ 
תוכנות ריגול , תולעים, איתור יעיל של וירוסים מאפשר Blue Coat AV -ה

הזיהוי נעשה ביעילות . וסוסים טרויאניים עוד בכניסתם לרשת הארגונית

  .וירוס שונים- תוך שימוש ביכולות ניהול מתקדמות ומבחר מנועי אנטי, מירבית

ם לבזבוז כוח עיבוד אנטי וירוסים מסורתיים הממוקמים בכניסת הרשת גורמי

בכך הם יוצרים עיכובים  .וחוזרת של קבצים שהורדו סריקה תדירהי "עיקר 

   .ביצועיםהומאלצים אותנו להתפשר על 

 Blue Coatהמהיר של  cache -בשילוב עם זיכרון ה, ProxyAV -ה

ProxySG , תוך שהוא משתמש  וירוס בכניסת הרשת-סריקת האנטימאיץ את

- רב-בשימוש-אחת- יעילה המבוססת על עקרון סריקה בארכיטקטורת סריקה

עם השהיה  Mbps 285סריקה זו בוחנת תעבורת רשת של עד . פעמי

latency) (אלפיות השנייה 10 -של פחות מ. 

, נוקשה מאפשרת לחסום את מרבית תוכניות הריגול Proxyשימוש במדיניות 

ות מאפשרת הגנה המבוססת שכב .ביניהן גם את התוכניות הפחות מוכרות

הגנה זו כוללת . HTTPS -ו HTTP ,FTPהגנה מעמיקה על פרוטוקולים של 

זדוניות  rootkitוכן מניעה מתוכנות  zero-dayהגנת עומק לעצירת התקפות 

 .העבודה של המשתמש תחנתמלהגיע אל 

 מהווה Blue Coat SGעם ) +ICAPכלקוח ( Blue Coat AVהשילוב של 

מלאה בתקשורות הרשת  ושליטה רוסיםלסריקת ויפתרון בר הרחבה 

  .הארגונית

  
 :Blue Coat Director -יתרונות ה

 ניהול מרוכז של המדיניות הכלל ארגונית •

עדכונים ושדרוגים אוטומטיים לרכיבי  •

 תוכנה

גיבוי תצורות והתאוששות ממשברים  •

)Disaster Recovery(  

 תזמון מטלות אוטומטי ומתוחכם •

ידידותי לניהול המשמש להתקנה כלי  •

  ותחזוקה שוטפת

יכולות ניהול מרחוק באמצעות ממשקי  •

GUI  אוCLI מאובטחים  

לתפוצה  הניתןכלי ניהול מדיניות מרכזי  •

  גלובלית

מכל תחנת עבודה  ניתן להפעלה •

  באמצעות דפדפן אינטרנט

סטטוס גם  המסוגלים לנטרחות "דו •

  משימות ותוצאותיהם

Blue Coat Director 

 הינו כלי ניהול המאפשר קביעה ואכיפת מדיניות  Blue Coat Director-ה

 Director - ה. Blue Coatוניהול התקנים עבור מכשירי  ,ניהול תצורות ,ניהול

הינו כלי ניהולי ייעודי המפחית משמעותית את עלויות ומורכבות הניהול על ידי 

מן השלוחות  Blue Coatריכוז הניהול של כל המכשירים וההתקנים של 

הם הפריסה במיוחד במקרים ב, הארגוניות והרשת הארגונית השלמה

   .הארגונית היא גלובלית

 ,ואינטואיטיביידידותי  Webבממשק עושה שימוש  Director -ה, כמו כן

ולאכוף קווי מדיניות  ,לפקח, יכולים לפרוס) admin(באמצעותו מנהלי הרשת 

ירום ביכולתם לתת מענה מהיר ואף במקרי ח. אבטחה במאות מכשירים

  .לקבוע תצורות חדשות לכל הרשת בלחיצת כפתור אחת

   :שלושה אתגרים הקשורים לרשתות אספקת היישומים עונה על Director-ה

 2מראש  להגדיריש צורך  –בעת הפריסה הראשונית של המכשירים , ראשית

מטי של אוטו ועדכון באופן תתבצע הגדרה, בעת ההתקנה. בלבד IPכתובות 

  .ת הרשת להתקנה כמעט מיידית באתרמדיניות האבטחה וטופולוגיי

יאפשר בצורה קלה וידידותית פיקוח על  Director -ה, לאחר הפריסה, שנית

, מכשיריםמצב עדכני של ה: כגון, אירועים ברשת העברת האפליקציות

והשינויים והצגת האירועים , אירועים ושינויים קריטיים בזרימת הנתונים ברשת

  .באמצעות תצוגת מחולל דוחות נוח וידידותי

מראש תוכניות לתרחישים  לשמור ולתכנןמאפשר  Director -ה, לבסוף

תכנון  שלתכונה זו . קיצוניים ומשברים העשויים להתרחש ברשת הארגונית

 .תגובה מהירה במידת הצורךהתערבות ו מאפשרת מראש

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    סקירת מוצרים      סקירת מוצרים  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

™Blue Coat WebFilter 

 - עוצמה היושב ב-הינו פתרון סינון רב Blue Coat WebFilter™ -ה

Proxy  ומסייע לארגונים ולספקי שירות להגן על המשתמשים

התקפות , תוכנות ריגול: והרשתות שלהם מפני איומי אינטרנט

Phishing ,וניצול משאבי האינטרנט כגון; סינון תוכן שאינו הולם :

 .ועוד, P2P ,IMתנועת 

מכיל את רשימת האתרים הכי נפוצים  Blue Coat WebFilter -ה

 -ה והוא פועל בשיתוף פעולה מלא עם מכשירי, ברשת האינטרנט

Blue Coat הפתרון של  .האחריםWebFilter כולל יותר מחמישה -

המייצגים מיליארדי דפי אינטרנט , עשר מיליון דירוגי אתרים

על מנת  .ביותרשמאורגנים לקטגוריות הרלוונטיות והשימושיות 

מסווג למספר  WebFilterשל  אתריםכל אתר ממאגר ה, להבטיח דיוק

-סיווג זה מאפשר ללקוחות המשתמשים ב .קטגוריות מתאימות

WebFilter   הצלבת קטגוריות"להגדיר מספר כמעט בלתי מוגבל של "

, ספורט מוטורי :לדוגמה(לדרישות סינון ספציפיות  על מנת להתאים

יכולת זו מאפשרת גמישות רבה בהתאמת  ).'וכוהימורי ספורט 

  .מדיניות סינון הרשת של הארגון

™Blue Coat Labs י אתרים מנטר באופן אקטיב

מאגר האתרים של  .המפיצים תוכנות זדוניות

WebFilter  מתעדכן בהתאם לדפוסי השימוש של

דבר התורם רבות לרלוונטיות  ,המשתמשים בפועל

מאגר , כתוצאה מיכולת זו .ניםולדיוק של תכנים לא מסונ

 94%מכסה בממוצע  WebFilterהאתרים של 

מהאתרים בהם המשתמשים גולשים עם שיעור מזערי 

  . ביותר של טעויות בזיהוי

במקרים בהם תהייה פנייה לאתר שנמצא באחוז הקטן 

של אתרים שעדיין לא סווגו במאגר האתרים של 

WebFilter , תופעל טכנולוגיית)™DRTR .( טכנולוגיה

 Blue Coatזו הינה פטנט ייחודי המצורף לכל רשיון של 

WebFilter .ה-DTRT  מאפשר דירוג דינאמי בזמן אמת

)Dynamic Real Time Rating .( בוחנת טכנולוגיה זו

את אתרי האינטרנט בזמן הגלישה כאשר  ומדרגת

 .המשתמש מבקש גישה לאתר שטרם דורג

 Blue Coat SG Client: -ה יתרונות

  

  זמינות גבוהה •
מספקת למשתמשים מרוחקים חווית עבודה 

  . המדמה פעילות מתוך מטה החברה
, פתיחה(קבצים  ה שלבהפעל 25האצה של עד פי 

, Wordוסגירה של מסמכי , מירהש ,העתקה
 Adobeקבצים של , PowerPointמצגות 

Acrobat  וכן קבצים אחרים הממוקמים בתיקיות
 ).שיתוף מרוחקות

  האצת אפליקציות רשת •
" כבדות"התוכנה מאיצה אפליקציות רשת 

 .לשותפים ועובדים מרוחקים

  שליטה ברמת האפליקציה •
 שליטה מלאה על רשימת האפליקציות שהמכשיר

 .מאיץ ולא מאיץ

Blue Coat SG Client 

מאפשרת למשתמשים ניידים  Blue Coat SG Client -ת התוכנ

ולשלוחות מרוחקות להרחיב את יכולות השימוש שלהם באפליקציות 

  .העבודה לתחנתבאמצעות האצת אפליקציות 

מספר טכניקות של ייעול והאצת התפקוד על  המציע SG Client -ה

  . למשתמשי הקצה המרוחקים LANית ימנת לספק חוויה דמו

עובדים בעלי , פליקציות יעילה במיוחד עבור העובדים מהביתהאצת הא

זקוקים לגישה העובדי קבלן ועובדים אחרים מרוחקים , ניידות גבוהה

ההאצה תשמש , ברבים מהמקרים, כמו כן. פנימייםהלמשאבים 

העשויים להיות מרוחקים אלפי קילומטרים מהרשת  משתמשים

  . הארגונית המקומית

מגבירה את קצב העבודה ומונעת את התסכול  SG Client -תוכנת ה

להתקנה היא ניתנת  .הנובע מאפליקציות איטיות וביצועי רשת ירודים

אוטומטית על מחשביהם של משתמשי הקצה בעזרת שירותי 

Provisioning סטנדרטים .  

, המספקת יכולות תמיכה SGעם קונסולת הניהול של  תמנוהל התוכנה

עידכונים  תמבצע SG Client -ה בנוסף .ותחזוקה שוטפת הגדרה

שוטפים בשקיפות ובאופן אוטומטי על מנת לצמצם את הזמן 

  . והמשאבים המנהליים הנדרשים

היא . העבודה באופן אוטומטי לחלוטין תחנתעל  תפועל SG Client -ה

תצוגה סטטיסטית בזמן אמת  תעם איתחול המערכת וכולל נטענת

תמספק SG Client -ה, כןכמו  .המפקחת על ביצועי האפליקציות

איזון עומסים וטיפול אוטומטי : כגון, תכונות חיוניות עבור עסקים

  . בכשלים

 

      



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  י "תורגם והופק ע

Blue Coat Reporter   

מספק דיווחים מקיפים  Blue Coatשל  Reporter -ה

מבוססי זהויות על תקשורות ותשדורות ברחבי הרשת 

  . האירגונית

דיווחים אלה מאפשרים לבקר ולהעריך את קווי מדיניות 

הרשת הארגונית ובכך לשפר וליעל את ניהול משאבי 

  .רשתה

אחר כל מגוון  לבחון ולעקובאפשר מ Reporter -ה

הוא מבצע זאת . בארגוןמשתמשים ה שלהרשת  עילויותפ

מכל ) Log(באמצעות איסוף המידע שנאגר בקבצי יומן 

ובכך מצליח , המפוזרים ברשת Blue Coatמכשירי 

לאפיין ולהצביע במדויק על פעולות משתמשים החורגות 

 .הארגוניתממדיניות אבטחת המידע 

  :Reporter-ה יו שליתרונות

  דיווח בזמן אמת •

 Blueתמיכה באיסוף של עדכוני יומן רבים מכל מכשירי 

Coat  ובכך מאפשר קבלת מידע מעודכן עד לרמת הדקה

 .של פעילויות המשתמש

  שיפור ביצועים •

תכנון אופטימלי לעיבוד קבצי יומן גדולים מאד ואחסונים 

 .בנפח מינימלי בשרת

  מחולל דוחות אינטראקטיבי •

מספק סקירה אינטואיטיבית ונוחה המתעדכנת באופן 

 .אוטומטי

  תבניות מוגדרות מראש להפקת דוחות 150מעל  •

התבניות מספקות מענה מותאם לצרכיהם של מנהלי 

HR ,ואנשי , מנהלים מקצועייםIT. 

  אפשרות מיקוד •

, מאפשר למנהלי הרשת לסקור מגמות רשת כלליות

 .בקלות עד לרמת נתוני משתמש ספציפייםולהתעמק 

    סקירת מוצרים  

B l u e  C o a t  S y s t e m s ,  I n c .  1 . 8 6 6 . 3 0 . B C O A T  / /  4 0 8 . 2 2 0 . 2 2 0 0  D i r e c t  / /  4 0 8 . 2 2 0 . 2 2 5 0  F a x  / /  w w w . b l u e c o a t . c o m  
.  .Blue Coat Systems Incעי ואין להמירו לשום אמצעי אלקטרוני ללא הסכמה בכתב של אין לשכפל שום חלק ממסמך זה בשום אמצ .כל הזכויות שמורות ברחבי העולם  .Blue Coat Systems 2007 © Incזכויות יוצרים  

סחרי רשום הוא סימן מ Blue Coat. אינה נוטלת כל אחריות על השימוש בו  .Blue Coat Systems Inc,אך עם זאת, זה אמור להיות מדויק ואמיןהמידע הנכלל במסמך . ההגדרות עשויות להשתנות ללא כל התראה מוקדמת

 v.DS -SGOSMACH5-v1-1-0907. כל שאר הסימנים המסחריים המוזכרים במסמך זה שייכים באופן בלעדי לבעליהם .בארצות הברית וברחבי העולם  .Blue Coat Systems Incשל

  ניהול בקליק •

 ניתן". בקליק אחד"ל "תזמון מטלות ושליחת דוא, שמירה

 חות לעובדים ספציפיים בארגון"ח דוושללמטלות ולקבוע 

 .בקלות

  חות משתמשים"דו •

מקיים מעקב שוטף אחר תבניות גלישה באינטרנט ללא 

יכומים מציג נתונים וס .תלות למיקום או לאפליקציה

אתרים , משתמשיםאליהם גלשו ה אתרים: סטטיסטים כגון

, הכניסה ימועד, גישה לאתרים על פי קטגוריות, חסומים

 .משך הזמן ועוד

  הפקת דיווחי עומס רשת •

, שגיאות, מגמות, מודד את הביצועים של התנועה ברשת

 .רמות העומסים ועוד, השפעת רוחב הפס

  חות אבטחה"דו •

משים ומעריך את סיכוני האבטחה עוקב אחר פעילות משת

  . P2P -ו, IM, הפוטנציאלים כגון תוכנות ריגול

וירוס ברשת -מספקים דיווחי אנטיהאבטחה דוחות , בנוסף

 .Blue Coat AV -המתבססים על סריקות בזמן אמת של ה

 

  

  

  :פרטי התקשרות

  www.rel.co.il :בקר באתר הבית שלנו, Blue Coatלמידע נוסף על מוצרי  •

  7645700-09או בטלפון  bluecoat@rel.co.il נשמח לענות על כל שאלה במייל •

 


