Managed Firewall
Professionele hackers liggen altijd op de loer. Hacken is geen kinderspel meer, maar
een activiteit van professionele criminelen die proberen je bedrijfsnetwerk binnen
te dringen of te saboteren. Beveilig daarom niet alleen je pand, maar ook je netwerk
met een goed slot en alarmsysteem: een firewall.
Een firewall zorgt voor een goed beveiligd netwerk. Het beschermt je bedrijfsnetwerk tegen aanvallen van zowel hackers als virussen afkomstig vanaf het internet. En met VPN Access (een VPN-tunnel) kunnen
medewerkers veilig inloggen op het bedrijfsnetwerk vanaf thuis, een andere vestiging of willekeurige locatie.
De firewall zorgt voor een gescheiden, goed beveiligde verbinding voor zowel je medewerkers als ook voor
bezoekers. De firewall zorgt ook voor loadbalancing, gelijke verdeling van internetgebruik over de diverse
apparaten zodat de lijn niet overbelast raakt. Uiteraard verzorgen wij de volledige installatie en configuratie
van de firewall. Wij adviseren altijd twee internetverbindingen aan de firewall te koppelen zodat de firewall
naadloos kan overschakelen naar de back-up internetverbinding in geval er een storing optreedt.
Abonnement
Naast installatie en configuratie verzorgt BizQIT voor een vaste prijs per maand monitoring en support.
Dit betreft het beheren en onderhouden van de firewall. Op afstand houden wij continu de firewall in
de gaten en mocht er zich dan toch nog een dreiging of storing aandienen dan hebben wij die vaak al
opgelost voordat je het hebt gemerkt. Daarmee is en blijft je netwerk veilig.
In het abonnement zit ook het beheer en instellen van gebruikers en groepen, monitoren van alle
netwerkverbindingen met eventuele straalverbinding, instellen rechten, loadbalance/failover internetlijnen,
VPN-instellingen, rapportages en gebruikersstatistieken. Het oplossen van internetstoringen, contact met
providers, de firewall-apparatuur zelf en de jaarlijkse software- en garantie update van de firewall zijn
hierbij niet inbegrepen.
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Het maandtarief is afhankelijk van het aantal gebruikers en eventuele speciale instellingen en eisen die
gelden voor je organisatie.

Privacybescherming – Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
In het kader van de AVG hebben alle bedrijven vanaf mei 2018 de plicht privacygevoelige data van klanten
goed te beschermen en daarvoor alle mogelijke technische voorzieningen te treffen. Om je daarin te
ondersteunen heeft BizQIT een aantal maatregelen getroffen:

Wij adviseren jaarlijks de maintenance van de leverancier aan te schaffen zodat de firewall altijd is
voorzien van de meest recente firewall definities, antivirus en firmware.

Een firewall is voor elke organisatie een belangrijk onderdeel voor het beveiligen van al het
netwerkverkeer.

Wij maken automatisch back-ups van de configuratie. Deze back-ups worden beveiligd opgeslagen
zodat de firewall hiermee voldoet aan het beschermen van gegevensverlies.

Onze technische engineers hebben een geheimhoudingsverplichting getekend.

Al onze medewerkers beschikken over een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

Onze firewall oplossing voldoet hiermee aan de nieuwe privacy regelgeving die vanaf eind mei 2018 voor
heel Europa geldt.
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