∆ελτίο Τύπου 10/9/2007
Παρουσίαση Λύσεων Ασφάλειας Ασύρµατων ∆ικτύων από την BESECURE στο
διεθνές συνέδριο Mobimedia 2007

Στο τρίτο διεθνές συνέδριο Mobimedia 2007 που διενεργήθηκε στην Ναύπακτο 27-29
Αυγούστου συµµετείχε ως χορηγός του συνεδρίου και εκθέτης η εταιρία BESECURE,
που δραστηριοποιείται στον τοµέα της Ασφάλειας Πληροφοριών. Κατά την διάρκεια
του συνεδρίου η BESECURE παρουσίασε τις ολοκληρωµένες λύσεις ασφάλειας του
οίκου Checkpoint και τις υπηρεσίες Secure Broadband & Secure Wireless για την
διασύνδεση στο διαδίκτυο και την υλοποίηση ασύρµατων δικτύων ελεγχόµενης
πρόσβασης τεχνολογίας WiFi µε ισχυρή πιστοποίηση χρηστών. Ορισµένες από τις
λύσεις που παρουσιάσθηκαν αφορούσαν
Strong Wireless User Authentication ,
Secure Wireless Campus Networks, Wireless Roaming, Secure Virtual Access Points &
Hot Spots
Οι υπηρεσίες Secure Broadband & Secure Wireless που παρέχονται από την
BESECURE προορίζονται για µικροµεσαίες, µεγάλες επιχειρήσεις που έχουν
αποµακρυσµένα σηµεία πρόσβασης όπως µη ελεγχόµενα υποκαταστήµατα,
αποµακρυσµένους εργαζόµενους κλπ, Παροχείς υπηρεσιών Περιεχοµένου και
υπηρεσιών ∆ιαδικτύου που επιθυµούν ή παρέχουν ασφαλή πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο,
υλοποίηση Site to Site & Client to Site Virtual Private Networks και υλοποίηση
ασύρµατων δικτύων. Οι υπηρεσίες
Secure Broadband & Secure Wireless,
υποστηρίζονται τεχνολογικά από
Unified Threat Management Appliances της
Checkpoint. Η ενσωµατωµένη τεχνολογία stateful inspection firewall και intrusion
protection των UTM appliances προστατεύει επίσης το 97% των Fortune 500
εταιριών. Τα Unified Threat Management Appliances ενηµερώνονται καθηµερινά από
το Secure Operating Center της BESECURE µε νέα firmware, antivirus, & intrusion
prevention signature updates και αποστέλλουν προς ανάλυση τα συµβάντα ασφάλειας
που καταγράφουν, παρέχοντας επιπρόσθετα δυνατότητες κεντρικής διαχείρισης και
εφαρµογής πολιτικών ασφάλειας.
Η BESECURE µε τις υπηρεσίες Secure Broadband και Secure Wireless που παρέχει,
δίνει την δυνατότητα στις επιχειρήσεις να αξιοποίησης κορυφαίες τεχνολογικές λύσεις
ασφάλειας πληροφοριών του οίκου Checkpoint µε χαµηλό κόστος κτήσης και
διαχείρισης τους, επιτρέποντας τους να εστιάσουν σε άλλους τοµείς όπως στην
επιχειρηµατική τους ανάπτυξη.

Προφίλ:
Η BESECURE δραστηριοποιείται στην παροχή ολοκληρωµένων λύσεων και υπηρεσιών
ασφάλειας και διαχείρισης κινδύνου πληροφοριών. Ως ο πλέον εξειδικευµένος
Πάροχος υπηρεσιών εκχώρησης διαχείρισης υποδοµών ασφάλειας στην Ελλάδα,
παρέχει τις υπηρεσίες Secure Broadband & Secure Wireless που απευθύνονται σε
µικροµεσαίες - µεγάλες επιχειρήσεις και Παροχείς υπηρεσιών Περιεχοµένου και
υπηρεσιών ∆ιαδικτύου. Στα πλαίσια των συµβουλευτικών υπηρεσιών, παρέχει
υπηρεσίες ανάλυσης κινδύνου πληροφοριών και υλοποίησης Συστηµάτων ∆ιαχείρισης
Ασφάλειας Πληροφοριών σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 27001. H
BESECURE έχει συνάψει στρατηγικές συνεργασίες µε µεγάλους κατασκευαστικούς
οίκους όπως McAfee, Checkpoint, InfoGov και Fortinet.
Για περισσότερες
πληροφορίες σχετικά µε την BESECURE επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της εταιρείας :
http://www.besecure.gr
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