
La solució es compon de les 
llicències de serveis per 1 any de les 
solucions UTM Basic Security Suite 
del fabricant WatchGuard per cobrir 
els requeriments en relació amb la 
seguretat en les connexions entre 
els dispositius dels empleats i 
l'empresa.

09UTM 
WatchGuard

Segments:
- Segment II (3-9 treballadors)
- Segment I (10-50 treballadors)

Categoria: IV - Comunicacions 
segures

Hi ha diferents nivells de llicenciament en funció de les necessitats del 
client o del pressupost disponible. Totes elles estan pensades per a 
empreses d’1 a 300 treballadors.
La solució inclou l'appliance adequat per a la seu de l'empresa d'acord amb 
el nombre d'equips que aquesta disposi i els serveis associats que 
cobreixen el control de navegació, el control d'aplicacions, l'antivirus 
perimetral, l'accés via VPN i SSL, failover entre altres característiques.

També inclou els serveis d'instal·lació, configuració i formació inicial de les 
solucions UTM de WatchGuard.
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Descripció de la solució:

Preu de la solució:
Comunicacions segures amb UTM WatchGuard: 125€/equip
(iva no inclòs)

Contacte:
group@infoself.com
972405011

https://infoself.typeform.com/kitdigitalSOL·LICITA INFORMACIÓ
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i MÉS INFORMACIÓ: *Es garanteix el compliment dels requisits indicats per a la categoria.

Funcionalitats i serveis:
SSL: la solució haurà de fer servir un protocol de capa de sockets 
segurs, per crear una connexió segura i xifrada.

Xifrat d’extrem a extrem: la solució haurà de mantenir les 
comunicacions xifrades en tot el recorregut, amb l'objectiu de 
prevenir atacs.

Logs de connexió: la solució ha de mantenir un registre dels 
dispositius que s'han connectat a la xarxa privada de la pime.

Control d’accés: la solució haurà de permetre la connexió a la xarxa 
privada de la pime única i exclusivament als dispositius autoritzats per 

 l’empresa.

Dispositius mòbils: la solució haurà d'estar disponible per a ús desde 
dispositius mòbils.

Configuració inicial i actualitzacions de seguretat: s'ha de 
realitzar una configuració inicial per al seu correcte ús, amb les 
respectives actualitzacions de signatures de codi maliciós i altres 
dades per a detecció d'amenaces a més de les actualitzacions de 
programari de seguretat periòdiques requerides.
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Enllaços a les 
solucions
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