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TERMÉKLEÍRÁS
A Check PointAbra zsebre vágja az
irodát; biztonságos virtuális
munkahely segítségével bármelyik
PC-t azonnal saját asztali gépünkké
alakítja át. Az Abra segítségével
bárhol, bármikor elérhetjük
dokumentumainkat, alkalmazásainkat – testes laptopok vagy dossziék
nélkül.

Check Point Abra

TERMÉKTULAJDONSÁGOK
n

Vágja zsebre irodáját!

n

A KIHÍVÁS

Plug-and-play működés újraindítás és telepítés nélkül.
Szabványos Windows® felhasználói környezet könnyíti a használatot.
Virtualizáció, programfigyelés és a
kimenő forgalom ellenőrzése
gátolja az adatvesztést.
Központi menedzsment erősíti a
szabályozást és a távoli
jelszósegítséget.
FIPS 140-2 minősítésű USB meghajtó a kiemelkedő biztonságú
alkalmazásokért.

A vállalatok életében egyre nagyobb hangsúly helyeződik a kiadások csökkentésére
és a hatékonyság növelésére, miközben az alkalmazottak jobb hozzáférést igényelnének a céges adatokhoz és alkalmazásokhoz. Azon munkatársak szükségleteire
épülve, akik az erőforrás-kihelyezés következtében egyik PC-től a másikig járkálnak
– akár menedzselt PC-kről, akár nem menedzselt otthoni vagy egyéb, távolról
elérésű laptopról legyen szó – alakultak meg az olyan cégek, amelyek biztonságos
kapcsolatot hoznak létre az irodai munkaállomás és bármely más gép között, mert
bár az adatokkal való visszaélés jogi és anyagi következményei egyre súlyosbodnak,
mégis egyre növekvő számú támadást kell kivédeni.

n

A MI MEGOLDÁSUNK

TERMÉKELŐNYÖK

A Check Point Abra zsebre vágja az irodát: biztonságos virtuális munkaállomást hoz
létre, ezáltal megváltoztatja a távolról dolgozók életét. Az Abra bárhol, bármely
PC-n előhívja saját irodai munkaasztalunkat. A plug-and-play USB hordozónak
köszönhetően könnyedén indítható a gazda PC-től elkülönített, virtuális munkaállomás, mely ezáltal biztonságosan tárolja az adatokat, munka közben pedig a
beépített titkosítás óvja őket. A felhasználók dolgozhatnak kapcsolat nélkül a
titkosított USB meghajtóról, vagy akár online az Abra beépített VPN kapcsolatát
használva.

n

n

n

Bármely PC-t saját, vállalati asztali
gépünkké alakítja.

n

Az integrált VPN kapcsolat segítségével bármikor, bárhonnan
elérhetjük dokumentumainkat.

n

A biztonságos virtuális munkahely
elkülöníti adatainkat a gazda PC-től,
miközben ellenőrzi alkalmazásainkat
és adatforgalmunkat.

n

A beépített szoftveres és hardveres
titkosítás védi adatainkat munka
és utazás közben.

n

Ideális sokat utazó, vagy otthoni
munkát végző alkalmazottak,
külső munkatársak, partnercégek
számára, valamint katasztrófahelyzetek (pl. tartós áramszünet
vagy pandémiás szituáció)
áthidalására.

Az Abra három megoldást kínál egyben

Biztonságos
vitrualizálás

Biztonságos
kapcsolat

Hordozható
plug-and-play

Plug-and-play működés
Nincs szükség újraindításra, telepítésre vagy adminisztrátori jogokra az Abra
biztonságos virtuális munkahelyének elindításához. Csatlakoztassuk az Abra
titkosított USB meghajtót bármilyen PC-hez, és lépjünk be érvényes azonosítónkkal.

© 2 0 1 0 C he c k P o int S o ftw a re Te c hno lo g ie s L td . A ll rig hts re s e rv e d .
1
Classification: [Unrestricted] — For everyone

|

Check Point Abra

Biztonságos munkahely
Az Abra virtualizációs technológiája segítségével
elkülöníti a létrehozott munkahelyet a gazda PC
környezetétől. Mivel az Abra nem ír semmit a gazda
PC-re, sem az elindított folyamatokat, sem az adatokat
nem lehet nyomon követni.
Szabványos Windows felhasználói környezet
Az Abra szabványos Windows felhasználói környezetet
hoz létre, így könnyen megtanulható és kezelhető.

Folyamatosan működő hardver- és szoftvertitkosítás
Az Abrán lévő adatokat folyamatosan védi az „always-on”,
AES 256 bites hardveres titkosítás. Használat közben ezeket a
szoftveres titkosítás óvja és különíti el
Fájltranszfer-ellenőrzés
A fájlátvitelt az Abra biztonságos munkahelye és a gazda PC
felhasználói környezete között a szigorú biztonsági előírások
szabályozzák.
Alkalmazás-ellenőrzés
Az alkalmazások, programok futtatását és használatát is
szigorú biztonsági előírások felügyelik. Csak előzetesen
engedélyezett alkalmazások futtathatók a biztonságos
virtuális munkahelyen, hatékonyan gátolva a kártékony
alkalmazások telepítését és egyéb fenyegetéseket. Az Abra
ezen kívül blokkolhatja a védett környezeten belül futó
alkalmazások nyomtatási parancsait.
Szigorú felhasználó-azonosítás
Az Abra támogatja a minimális jelszóerősséget, valamint a
tokenek és tanúsítványok használatát a többtényezős
azonosításhoz. A bejelentkezéskor használható virtuális
billentyűzet véd a leütésfigyelő programoktól (keylogger).

Beépített VPN kapcsolódás
Bárhonnan hozzáférhetünk szükséges dokumentumainkhoz: az Abra beépített VPN kliensével cégünk belső
hálózatához vagy más, biztonságos erőforráshoz is
kapcsolódhatunk.

Központi menedzsment
A Check Point SmartDashboard integráltság lehetővé teszi a
központi biztonsági előírások adminisztrációját és a frissítések elérését a Check Point átjáróin keresztül. A jogosultságok
és az ellenőrzés szabályzása, a VPN beállítások és a szoftverfrissítés központilag végezhető. Az üzletmenet folyamatossága érdekében jelszó-visszaállítási funkció is elérhető.

SPECIFICATIONS
Abra gazda PC felület-támogatás
Operációs rendszer

• Windows 7 (32-bit)

• Windows Vista (SP1+, 32-bit)

• Windows XP (SP2+, 32-bit)
Smart Center menedzsment szerver
Operációs rendszer

• Check Point SecurePlatform™

• Solaris 8/9/10

• Windows Server 2000/2003

• Red Hat Linux Enterprise 3.0

• Windows 2000/2003, ME, XP, Vista

• Solaris 8/9/10

• elérhető tárherly: 4, 8 GB

• AES 256-bit hardveres titkosítás

• nagysebességű USB 2.0 csatlakozás

• FIPS 140-2 minősített meghajtók

• Check Point VPN-1 R65.4,
HFA60, Eve2 Hot Fix

• Check Point R70.20

SmartCenter GUI
Operációs rendszer
Titkosított USB meghajtó
SanDisk USB meghajtó
Gateway-támogatás
Gateway-ek
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