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A felhőből érkezhet megoldás a 
zsarolóvírusokra 
 
HIRDETÉS 2018.06.12.BIZTONSÁG 
 
Azonnal felismeri, kezeli és megoldást nyújt a 
felhő alapú Cloud CPE rendszer a megjelen ő 
zsarolóvírusokra. Az egyedülálló szolgáltatás-
hoz a T-Systems Magyarország ügyfelei Euró-
pában els őként férhetnek hozzá. 
 

 
 
Minden második vállalatot ért zsarolóvírus által 
támadás 2017-ben és velük együtt további 34 szá-
zalék számít további támadásokra a Sophos év 
elején közzétett, közepes vállalatokra kiterjedő 
felmérése alapján. A hasonló méretű vállalatok 
számára ezért kritikus a gyors, adott esetben au-
tomatikus reakció. 
 
A T-Systems Magyarország június 1-jétől elérhető, 
folyamatosan frissülő, felhőalapú hálózati szolgál-
tatása már a legkorszerűbb hálózati funkciók 
virtualizációs technológiájával (NFV) valósult meg. 
A Sophos és a Juniper adatbázisaira, ill. felhő-
megoldásaira építve frissíti a szolgáltatás igénybe 
vevő vállalatok védelmi funkcióit, miközben a java-
solt kezelést is elérhetővé teszi könnyedén kezel-
hető, intuitív, magyar nyelvű felületen. Több válla-
lati telephely biztonságos magánhálózatba foglalá-
sával a Cloud CPE hasznos eszköz a biztonságot 
előtérbe helyező, ugyanakkor költségérzékeny 
magyarországi vállalkozások számára. A PanNet, 
a Deutsche Telekom leányvállalataival közös pán-
európai, országspecifikusan kialakított felhőalapú 

hálózati szolgáltatása akár ingyenesen is elérhető 
a legfontosabb biztonsági funkciókkal. 
 
Egyedileg szabályozható t űzfal  
 
Valamennyi végponton egyedileg kialakítható tűz-
fal, tartalom- és webtartalomszűrés jellemzi a 
rendszert a tulajdonos által meghatározott prefe-
renciákkal. Nem kell egyesével kijelölni a webolda-
lakat vagy bizonyos tartalmakat, elegendő az 
egyes kategóriákat címkézni, a szolgáltatás önma-
ga értékeli a felhasználók által felkeresni kívánt 
oldalak tartalmát. A szűrések mellett a Cloud CPE 
a levelezést is védi a nem kívánt tartalmaktól. 
 
Vírusvédelem azonnal  
 
A felhőszolgáltatás előnye, hogy a vírusadatbázis, 
valamint az egyes kártevők elleni védekezési lehe-
tőségek tára – így például a folyamatosan változó 
zsarolóvírusok kezelése – a Cloud CPE rendsze-
rén alapulva azonnal, helyi beavatkozás nélkül 
frissül, így a kisvállalat belső hálózata, eszközei és 
levelezése mindig a legmagasabb szintű védelmet 
élvezi. 
 
A legfontosabb programok el őnyben  
 
A magyarországi kkv-k nagy része legalább 2 te-
lephellyel rendelkezik és sokaknál felmerül telep-
helyek közötti zárt magánhálózatot szükségessé-
ge. A magánhálózatra kapcsolt eszközön futó 
programok, applikációk használata a Cloud CPE 
segítségével priorizálható, azaz elsőbbséget bizto-
síthat a cégvezető vagy az informatikus a műkö-
déshez szükséges programok (számvitel, könyve-
lés, webshop) számára. A legelterjedtebb üzleti 
csomagokban elérhető 30-50 Mbit/s sávszélesség 
esetén a cégeknek nem mindegy, hogy a munka-
társak milyen funkciókat, milyen sávszélesség 
használattal vesznek igénybe. Ezen új szolgálta-
tással szabályozható az egyes felhasználói cso-
portok számára hozzáférhető sebesség, így az 
ügyfélkiszolgálásban vagy a legfontosabb belső 
folyamatokban állandó minőséget garantálhat a 
vállalat. 
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A Cloud CPE megoldás június 1-jével elérhető a T-
Systems Magyarország üzleti ügyfelei számára, 
bővebb információ és az egyes szolgáltatások 
részletes leírása az alábbi linken található: 
http://www.t-systems.hu/cloudcpe. 
 

Forrás: https://bitport.hu/a-felhobol-erkezhet-
megoldas-a-zsarolovirusokra  
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