
Dnešný trh s produktmi zabez pe če -
nia a komplexnej ochrany je zlo žitý
a fragmentovaný. Nedo statočná vzá -
jom ná funkčná spolupráca, sa mo stat -
né konzoly pre správu jed not livých
produktov a všeobecná ne existencia
jednotného vykazovania a analýz uda-
lostí – to všetko predstavuje problé my
pre správcov systémov. Jednoducho
povedané, ochra na sietí je stále príliš
zložitá z hľadiska nasadenia, použí-
vania aj správy a je taktiež finančne
náročná. Nedo stat ky sú osobitne
problematické, preto že zabezpečenie
sa stáva čoraz dô ležitejšou hnacou
silou obchodných riešení.

Rad produktov zabezpečenia Mi cro  -
soft Forefront pomáha poskytovať vyš -
šiu ochranu a kontrolu za bez pe če -
nia sieťovej infraštruktúry. Produkty
Microsoft Forefront sa ľahko integru-
jú medzi sebou, s in fraštruktúrou IT
vašej spoločnosti a možno ich ľubo -
voľ ne nahrádzať prostredníctvom
vzájomne fungujúcich riešení iných
výrobcov, pričom umožňujú kom plex-
né a dôkladné rie šenia zabezpeče-
nia. Zjednodu šená správa, vykazova -
nie, analýzy a na sa denie zabez pe ču jú
účinnejšiu ochra nu informač ných
technológií vašej organizácie a bez -
pečnejší prístup k aplikáciám a ser -
ve rom. Vďaka vy soko spoľahlivej
ochrane podporo va nej technickými
radami a postupmi od spoločnosti
Microsoft vám rie šenie Microsoft
Forefront pomôže s istotou čeliť stá le
sa meniacim hroz bám a zvýšeným
požiadavkám.

KĽÚČOVÁ SÚČASŤ STRATÉGIE
Forefront je kľúčovou súčasťou

stra  tégie spoločnosti Microsoft, ak

ide o poskytovanie dôkladného za bez -
pečenia firemným zákaz níkom. Táto
vízia sa začína pri operačnom systé -
me. Vďaka systému Windows Vista
a Windows Server 2008 došlo k znač -
nému posilneniu zabezpečenia. Pro -
dukty Forefront ešte zvyšujú za bez -
pe čenie týchto operačných systémov
na úrovni ďalších vrstiev, ktoré chrá-
nia informácie a riadia prí stup k pro -
striedkom dôležitých pre firmu.

Zabezpečenie týchto informácií
ďa lej zvyšuje robustná správa digi tál -
nych práv, nedovolí, aby sa tieto do -
kumenty dostali do nesprávnych rúk.
Produkty zabezpečenia spo loč nosti
Microsoft sú spojené prostredníc tvom
účinnej infraštruktúry sprá vy identít,
ktorá poskytuje najvyššiu úroveň sprá -
vy oprávnení a kontrolu. Túto kon-
trolu ďalej posilňuje široká škála
funkcií pre správu a vykazovanie,
ktoré ponúkajú rozsiahle mož nosti
zhromažďovania, analýz a vykazo-
vania udalostí a taktiež nástroje na
vytváranie a vynu cova nie osvedče -
ných postupov v oblasti zabezpeče-
nia. V neposlednom rade spoločnosť
Microsoft ponúka širokú škálu tech-
nických pokynov, ktoré firmám po -
má hajú správne a efektívne konfig-
urovať ich produkty zabezpečenia.

PRÍNOSY RIEŠENIA FOREFRONT
Zabezpečuje ochranu klientskych

a serverových operačných systémov
prostredníctvom vysoko citlivých
funkcií zabezpečenia. 

Softvér Forefront Client Security na
ochranu pred škodlivým softvé rom

zabezpečuje vynikajúcu ochra nu 
a včas né reakcie na nové hrozby. 

Riešenie Forefront je optimalizo-
vané tak, aby chránilo aplikačné ser -
ve ry spoločnosti Microsoft pomocou
dôkladnej stratégie pozostávajúcej 
z roz siahlej kontroly prístupu, dát,
aplikácií a protokolov. 

Server ISA (Microsoft Internet Secu-
rity and Acceleration Server) 2006
umožňuje škálovateľný prístup k apli  -
káciám založený na používateľ ských
oprávneniach, type koncového bodu,
predbežného overenia používateľa 
a stave zabezpečenia. Zabezpečuje
filtrovanie dát aplikácií a protokolov,
ktoré pomáha firmu chrániť pred nov-
šími a nebezpečnejšími útokmi pri -
chádzajúcimi cez aplikačnú vrstvu. 

Riešenie Forefront predstavuje ro -
bustné riešenie, ktoré umožňuje
kon trolu a zabezpečenie miestneho
a vzdia leného sieťového prístupu
prostredníctvom širokej škály tech-
nológií brány firewall, virtuálnej pri -
vátnej siete a šifrovania spolu s mož -
nosťami správy identity, ktoré po má-
hajú zabezpečiť, že prístup k prísluš -
ným prostriedkom a dátam IT získajú
iba oprávnení používa telia. 

Virtuálne privátne siete protokolu
IPSec serveru ISA Server 2006 po -
skytujú štandardné aj bezdrôtové
pripojenie k firemným aplikáciám. 

ISA Server 2006 podporuje jed-
notné prihlasovanie prostredníc tvom
pro to kolu RADIUS OTP a čipových
ka riet a využitím správy identít od
spo ločnosti Microsoft. Na docielenie
ro bustného zabezpečenia obsahu dô-

le žitých dátových typov a ser ve rov
využíva prepracovanú kontrolu dát
na aplikačnej vrstve. 

Riešenie Forefront sleduje citlivé
dáta a chráni duševné vlastníctvo
pro stredníctvom kombinácie apli kač-
ných filtrov v celej sieti a taktiež
pomocou technológií, ktoré po má ha-
jú zabezpečiť dôvernosť a pravosť
cenných dát. ISA Server 2006 využí-
va pokročilé filtrovanie dát aplikácií
na ochranu pred nebezpečnými
útok mi cez aplikačnú vrstvu. 

Riešenie Forefront Security ponú-
ka konfigurovateľné pravidlá, ktorá
pomáhajú chrániť pred prichádza-
júcimi aj odchádzajúcimi typmi sú -
borov, o ktorých je známe, že pre -
nášajú vírusy alebo ktoré môžu inak
spôsobiť porušenie predpisov či pra-
vidiel. 

ISA Server 2006 umožňuje vy tvá rať
overované a šifrované virtuálne pri vát -
ne siete protokolu IPSec, ktoré posky -
tu jú privátne komunikačné ka ná ly
medzi počítačmi, a pomáhajú tak brá -
niť rizikám zachytenia a in  ter pre tá cie
sieťových prenosov a prípad nému
pozmeňovaniu dát počas pre nosu. 

Integrácia riešenia Forefront s rie -
šeniami zabezpečenia od iných vý -
rob cov zabezpečuje lepšie pokrytie
vašej siete. Spoločnosť Microsoft spo-
lupracuje so svojimi partnermi v ob -
las ti zabezpečenia na budovaní pod-
pory internetových štandardov, ako
je protokol WS-Management, ktorý
umožní vyšší stupeň vzájomnej
funkčnej spolupráce pre produkty
zodpovedajúce štandardom.
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