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Kernun Firewall+   
Next generation firewall pro české prostředí

Lokálnost •  Přístup „uživatelé a aplikace“ (ne „IP adresy a porty“) je současným trendem firewallových 
řešení. Kernun FW+ se odlišuje tím, že je primárně orientován do prostředí českého 
Internetu.

•  Podporované aplikace jsou charakteristické pro české prostředí, které dobře známe, což 
nám umožňuje nabídnout vyšší efektivitu, než konkurenční produkty.

•  Zahraniční výrobci nikdy nedosáhnou takové znalosti lokálního prostředí, aby mohli na-
bídnout srovnatelné řešení.

Uživatelé, ne IP adresy – aplikace, 
ne porty

•  Kernun FW+ přichází s technologií, která umožňuje specifikovat povolené aplikace nehledě 
na IP adresy a čísla portů.

•  Aplikacemi rozumíme Facebook, Skype, Google Docs, LogMeIn, vzdálenou správu nebo 
např. i Datové schránky, P2P sítě, instant messaging apod.

• Kernun Firewall+ rozeznává skutečné uživatele, nikoliv pouze zdrojové IP adresy.

•  Jednotliví uživatelé jsou rozpoznáni podle přihlášení do domény v LDAP adresáři nebo 
na základě autentizace přímo na firewallu. Skupiny uživatelů pak mohou mít svá vlastní 
pravidla a nastavení komunikace na firewallu.

Interpretace chování uživatelů •  Technologie zaměřující se na uživatele (ne IP adresy) a aplikace (ne porty) umožňuje 
snadné, ale přesto velmi detailní nastavení bezpečnostní politiky v síti.

•  Pravidla jsou vypovídající a snadno interpretovatelná – riziko chyby způsobené nesprávným 
pravidlem je výrazně nižší ve srovnání s přístupem IP adresy/porty.

Klíčové vlastnosti

Kernun Firewall+ je firewall 
nové generace specifický pro 
český trh. 

FW+ je vyvíjen s důrazem na aktuální trendy 
v oblasti síťové bezpečnosti při zachování 
intuitivní administrace prostřednictvím 
webového prohlížeče. 

Našim cílem je, aby zákazník rozuměl tomu, 
co a proč jeho firewall „dělá“. Firewally nové 
generace řídí komunikaci konkrétních uži-
vatelů, nikoliv IP adres. Kontrolují skutečný 
obsah, ne jen síťové protokoly.

Kernun Firewall+ je odlišný svou orientací 
na české prostředí a znalostí lokálně pou-
žívaných aplikací.

Administrátor firewallu má tak k dispozici 
jediný nástroj potřebný k detailnímu řízení 
komunikace v celé počítačové síti.

Bezpečnostní politiky
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Rozpoznávání obsahu •  Kernun FW+ se při detekci obsahu nespoléhá na třetí stranu (klienta nebo server), ale na 
základě skutečného obsahu a signatur dokumentu rozpozná, o jaký typ souboru se jedná

•  Zasílání některých kancelářských dokumentů nemusí být vnímáno jako rizikové, jinak ale 
bude nahlíženo např. na PDF dokumenty, Flash soubory a další potenciálně nebezpečný 
obsah.

•  Nezáleží na použitém protokolu – FW+ umožňuje i inspekci dat přenášených šifrovaně 
pomocí protokolu SSL. 

•  Rozhodující je také fakt, který konkrétní uživatel stahuje nebo naopak posílá či nahrává 
data na servery v Internetu.

Podpora virtualizace – 
energeticky úsporné řešení

•  Kernun FW+ lze na přání zákazníka provozovat i ve virtuálním prostředí (VMWare, 
VirtualBox).

•  Pokud to cílové prostředí umožňuje, není nutné pořizovat další síťový HW (virtualizace je 
šetrná z pohledu spotřeby energie, zákazník navíc ušetří i místo v serverovně).

Certifikace •  Důsledně dodržujeme filozofii prosazovanou Národním bezpečnostním úřadem ČR, kde 
je posuzována bezpečnost celého řešení (včetně podpůrných procesů) nikoliv pouze 
použitých produktů.

•  Vývoj i podpora Kernun FW+ se řídí mezinárodními certifikáty ČSN EN ISO 9001:2009 
a ČSN ISO/IEC 27001:2006 certifikačního orgánu TÜV.

Skutečný firewall, ne ementál •  FW+ chrání proti útokům z internetu a reálně vynucuje bezpečnostní politiku pro jednotlivé 
uživatele. Ti z Internetu používají jen to, co ke své práci skutečně potřebují a tím snižují 
riziko jakéhokoli útoku a zároveň  roste i efektivita práce.

Žádná mrtvá krabice, ale živý 
firewall

•  Víme, že se naše produkty musí přizpůsobovat neustálým změnám podmínek a prostředí. 
Proto připravujeme pro FW+ pravidelné aktualizace, které zajistí, že i v dynamicky se 
měnícím prostředí bude Váš firewall stále spolehlivý a efektivní.

Tolerance k chybám, aneb dělejte 
dál všechno špatně

•  Víme, že rizikové chování uživatelů nemůžeme změnit. Naše firewally s ním ale dopředu 
počítají, aby byla zaručena vaše maximální bezpečnost.

Podpora nasazení a provozu •  K produktu FW+ nabízíme bezkonkurenční servis (oprava v místě instalace) a svěřenou 
správu (režimy 8×5 nebo 24×7).

•  Svěřená správa 8×5 je koncipována jako mimořádně ekonomicky výhodná, pro zákazníka 
tak odpadá nutnost zaměstnávat vlastního technika.

Možnosti financování •  Všechny naše produkty lze pořídit formou jednorázové investice, nebo měsíčního proná-
jmu. To umožňuje hradit náklady na produkty z investičních nebo provozních finančních 
prostředků.

•  Měsíční licence jsou ochranou investice – v případě, že zákazník již produkt nepotřebuje, 
vypoví smlouvu.

•  Odpadají zde vysoké náklady na počáteční pořízení produktu.

Hlavní výhody

O společnosti TNS

Trusted Network Solutions, a.s., se na 
bezpečnost IT specializuje již řadu let. 
Jsme přesvědčeni, že rizika ve světě IT 
se stále více orientují na konkrétní cíle. 
Útočníci stále více využívají lokálních 
aspektů. Proto jako první na světě 
přicházíme s bezpečnostními produkty 
cílenými na geografickou oblast svého 
nasazení. 

Zaměření na oblast, ve které jsou produkty reálně používány je naprostým unikem všech 
appliancí Kernun, které TNS vyvíjí. Žádný jiný výrobce bezpečnostních řešení nezohled-
ňuje ve svých produktech lokální odlišnosti a specifika, právě v tom jsme jiní. Bezpečnost 
bereme komplexně a řešíme ji do nejmenších detailů.

Všechna naše řešení jsou živá, neustále je přizpůsobujeme měnícím se podmínkám, novým 
hrozbám a poznatkům. O každý produkt se navíc staráme po celou dobu jeho životnosti, 
od jeho vývoje, přes implementaci u zákazníka, až po svěřenou správu. Věříme, že bez-
pečnost je proces a je nutné starat se o ni dlouhodobě a cíleně.


