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A Proxedo API Security egy speciális webes alkalmazás-tűzfal (WAF),

A Zorp Gateway egy rendkívül rugalmas, többcélú biztonsági átjáró,
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Zorp Gateway lehetővé teszi a titkosított és titkosítatlan hálózati

technológiának köszönhetően részletesen ellenőrizheti, titkosíthatja,

kommunikáció alapos ellenőrzését, beleértve a forgalom szűrését és

naplózhatja és elemezheti az API forgalmát, mindezt kiegészítve egy

módosítását.
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BALASYS DISZTRIBÚCIÓ

ONE IDENTITY

QUEST

A One Identity, a Quest Software üzletága, lehetővé teszi a

A Quest olyan szoftveres megoldásokat kínál, amelyek az új

szervezetek számára egy jogosultság-központú biztonsági stratégia

technológiák

kialakítását. Egyedülállóan széles és integrált jogosultságkezelési

informatikai

portfóliója tartalmazza a ﬁókkezelést, a jogosultság-szabályozást és

felügyeleten át az Active Directory és az Oﬃce 365 kezeléséig, a

adminisztrációt (IGA), valamint a privilegizált hozzáférés-kezelést is. A

Quest segít az ügyfeleknek a soron következő informatikai

One Identity az ügyfelek megbízható globális partnere, megoldásait

problémájuk megoldásában. A Quest világszerte több mint 130 000

világszerte 7500 ügyfél használja több, mint 125 millió felhasználói

vállalat, köztük a Fortune 500 cégek 95%-ának megbízható

azonosító kezelésére.

szolgáltatója a proaktív IT menedzsment és felügyelet terén.
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Szolgáltatások
A Balasys Professional Services csapata magas színvonalú támogatást

• Teljes körű bevezetési és támogatási szolgáltatások

nyújt a Balasys, a One Identity és a Quest megoldásainak tervezéséhez,

• Projekt méretezés, tervezés, kivitelezés és testre szabás

telepítéséhez és testre szabásához. A saját fejlesztésű termékeink
szállítása mellett a One Identity kiemelt szolgáltató partnerei vagyunk a
közép-európai régióban. Így a komplex projektek esetén is teljes körű
szolgáltatást

tudunk

kínálni

a

felméréstől

a

bevezetés

utáni

• Hagyományos és online képzések
• 24/7 magyar nyelvű gyártói támogatás
• Magasan képzett, szenior mérnökcsapat
• Rugalmas megoldás-szállítás

terméktámogatásig.

info@balasys.hu

www.balasys.hu

Copyright Balasys IT Kft. | All rights reserved.

SEE
BEHIND

