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Řešení pro monitorování síťového provozu

Flowmon 10.0

Kategorie:
Bezpečnostní řešení
Flowmon Networks, www.flowmon.com

Přihlašovatel:
Flowmon Networks, www.flowmon.com
výrobce

Použití produktu: Flowmon 10.0 je řešení pro monitorování sítí na bázi datových toků. 
Zajišťuje spolehlivý a bezpečný chod podnikových služeb napříč fyzickým, virtuálním 
a cloudovým prostředím. Administrátorům poskytuje detailní viditelnost do síťového 
provozu a přehled o fungování, výkonu i bezpečnosti sítě v jednom centrálním řešení. 
Díky podpoře distribuované architektury je vysoce škálovatelný a firmám umožňuje 
monitorovat a analyzovat síťový provoz z jednoho místa v různých i geograficky odliš-
ných lokalitách.

Popis produktu: Řešení patří mezi nejvýkonnější systémy pro monitorování datových 
toků (NetFlow/IPFIX). Nabízí funkce pro získání absolutní kontroly nad využitím šířky 
pásma, optimalizací výkonnosti sítě a aplikací, rychlý troubleshooting a ochranu sítě 
před moderními kybernetickými hrozbami. Díky své pokročilé škálovatelnosti je vhodný 
pro firmy bez rozdílu velikosti včetně těch ze segmentu enterprise. Umožňuje také 
 monitoring veřejného cloudu MS Azure a AWS (tam je aktuálně jediným flow kolekto-
rem v AWS Marketplace). Mezi inovace verze 10.0 patří analýza šifrované komunikace 
SSL/TLS nebo nativní viditelnost v prostředí ICS/Scada.

Zajímavé vlastnosti produktu:
 ■ Distribuovaná architektura – umožňuje analýzu neomezenou velikostí sítě
 ■ Monitoring v cloudu – MS Azure a AWS
 ■ Analýza šifrované komunikace – posiluje možnosti ochrany
 ■ Nativní viditelnost v prostředí IoT/ICS/Scada – možnosti viditelnosti jdou nad rámec 

tradičních nástrojů pro monitorování síťových toků
 ■ Cena vs. výkon – enterprise funkcionalita za cenu přijatelnou pro SMB

Cena (bez DPH): podle velikosti instalace od 180 tis. Kč včetně hardwaru, 70 tis. Kč 
pouze za software (virtuální kolektor), a to včetně roční podpory

Cloudová služba pro komunikaci a sdílení 
zdravotnických dat

Dr.Sejf

Kategorie:
Bezpečnostní řešení
OR -CZ, www.drsejf.cz

Přihlašovatel:
OR -CZ, www.orcz.cz
výrobce a provozovatel

Použití produktu: Dr.Sejf je webová služba pro zabezpečenou a šifrovanou komuni-
kaci, umožňující adresné sdílení libovolného typu zdravotnické dokumentace, a to 
v souladu s nařízením GDPR. Zvýšená bezpečnost přenášených dat se zajišťuje přede-
vším díky dvoufaktorovému ověření příjemce (e -mail, telefonní číslo), omezené život-
nosti posílaných dat či šifrování dat po celou dobu jejich přenosu. Tuto webovou službu 
lze využít jak pro sdílení zdravotnické dokumentace mezi lékaři, tak i například pro za-
bezpečenou komunikaci s pacientem či pro komunikaci s dalšími subjekty (státní insti-
tuce, zdravotní pojišťovny apod.).

Popis produktu: Služba je určena pro lékaře pracující v rámci zdravotnického zařízení 
různé velikosti či samostatně, kterým umožňuje adresně, s dvoufaktorovým ověřením 
sdílet s vysokou mírou bezpečnosti libovolné důvěrné dokumenty. Odesílatel zadá 
e -mail a telefonní číslo příjemce, přiloží přílohu a vše odešle. Příjemce obdrží e -mail se 
šifrovaným odkazem na stránku Dr.Sejf, po jejímž zobrazení se příjemci odešle SMS 
zpráva s bezpečnostním kódem. Po zadání kódu lze data stáhnout nebo zobrazit. Pokud 
jde o obrazová data z PACS, otevře se příjemci přímo integrovaný webový diagnostický 
DICOM prohlížeč.

Zajímavé vlastnosti produktu:
 ■ Není nutná instalace na koncovém zařízení
 ■ Možnost zobrazení obrazových vyšetření v integrovaném diagnostickém webovém 

DICOM prohlížeči
 ■ Soulad s GDPR
 ■ Bezplatné využívání v základní úrovni služby
 ■ Při lokální instalaci automatizovaná distribuce dokumentů a zpráv pacientům, 

lékařům a dalším subjektům z libovolného IS
 ■ Certifikát o úspěšném absolvování penetračního testování

Záruka: garance a záruky podle smlouvy

Cena (bez DPH): v základní verzi bezplatná
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