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A Stormshield az Airbus Defence and Space leányvállalata. Legnagyobb európai tűzfalgyártóként 
kiberbiztonsági megoldásokat fejleszt teljes hálózatok megbízható, minősített és átfogó védelmére. 
A Stormshield termékek kizárólagos hazai forgalmazója és gyártói tréningközpontja a Yellow Cube. 
Megoldásaink a minősített országos Stormshield partnerhálózaton keresztül érhetők el.

CLOUD BACKUP
A konfiguráció 

automatikus mentése

A beépített backup szolgáltatással 
automatikus, jelszóval titkosí-
tott biztonsági mentést készíthet 
a tűzfalak beállításairól saját 
szerverre, vagy a Stormshield 
felhőjébe. Így egy esetleges meg-
hibásodás vagy hardvercsere 
esetén egyszerűen visszaállítható 
a legfrissebb konfiguráció. 

CLOUD UPDATE
Automatikus 

frissítések

  Behatolásvédelmi rendszer
  Alkalmazás adatbázis
  Sebezhetőség adatbázis
  URL-szűrő adatbázis
  Antivírus adatbázis
  Spamszűrő adatbázis
  Új firmware verziók

FELHŐ SZOLGÁLTATÁSOK

A STORMSHIELD 
BIZTONSÁG

UNIFIED THREAT MANAGEMENT ÉS ÚJ GENERÁCIÓS TŰZFAL RENDSZER

NETWORK SECURITY

KIBERBIZTONSÁG AZ AIRBUSTÓL
A Stormshield, az Airbus Csoport kiberbiztonsági gyártója megbízható, minősített és 
kritikus infrastruktúrákban is bizonyított megoldásokat fejleszt. A Stormshield tűzfalak 
más gyártókkal szemben nem tartalmaznak „tervezett sérülékenységeket”, vagyis 
szándékosan beépített hátsó kapukat. A Stormshield az európai, független, hátsó 
kapuktól mentes kiberbiztonság megteremtője.

A JÖVŐRE FELKÉSZÍTETT BIZTONSÁG
A tűzfal sokszor évtizedre szóló beruházást jelent. Ezért a Stormshield Network 
Security termékeket úgy terveztük, hogy a folyamatos frissítéseken keresztül hosszú 
éveken át megbízható, rugalmas és a jövő kihívásaira felkészített védelmet 
biztosítson vállalata és adatai számára.

MAGAS BIZTONSÁG, AMI NINCS ÚTBAN
Gyorsan fejlődő világunkban egyre nagyobb kihívást jelent az új támadások elleni 
védekezés és a felhasználók felügyelete. Az új generációs tűzfal akkor lehet csak 
hatékony, ha a magas szintű biztonság nem akadályozza sem a felhasználók, sem 
az üzemeltetők munkáját és minden biztonsági réteg aktívan működhet.

KOLLABORATÍV BIZTONSÁG
A hagyományos, elszeparált védelmi megoldásokat a fejlett támadók könnyen 
megkerülik, ezért új szemlélet szükséges az egyre fejlettebb kiberfenyegetések ellen.

A Stormshield a többrétegű, kollaboratív biztonság koncepciójára építi fel védelmét. 
Az egyes biztonsági rétegek közötti szoros együttműködés lefekteti egy új, 
automatizált kibervédelem alapjait, így készíti fel hálózatát a jövő kihívásaira.

MINŐSÍTETT BIZTONSÁG
A Stormshield a világon egyedülállóként gyárt az Európai Unió minősített adatainak 
kezelésére is alkalmas tűzfalat (EU RESTRICTED, NATO RESTRICTED, EAL4+ 
és ANSSI tanúsítványokkal).  A magas szintű minősítések az Európai Unió szervei 
mellett minden Stormshield ügyfél számára egyaránt garantálják legfontosabb adataik 
maximális biztonságát.
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BIZTONSÁGI CSOMAGOK
Egy tűzfal hosszabb kiesése 
katasztrofális következmények-
kel is járhat. A Stormshield négy 
különböző biztonsági csoma-
got kínál, amelyek egyformán 
tartalmazzák a meghibásodott 
hardver díjmentes cseréjét. Hazai 
raktárunkból akár pár óra alatt új 
tűzfalhoz juthat. 

TECHNIKAI TÁMOGATÁS 
Minősített Stormshield partnerek-
től teljes körű támogatáshoz és 
telepítési szolgáltatásokhoz juthat. 
A gyártói Stormshield Technical 
Assistance Center 24/7 támo-
gatást is biztosít. Partnereinkkel 
szorosan együttműködve garan-
táljuk a mindig elérhető, magyar  
nyelvű technikai támogatást. 

HAZAI TRÉNINGEK 
A Stormshield hazai oktatóköz-
pontján keresztül rendszeresen, 
havonta induló tréningeken sze-
rezhet szaktudást a Stormshield 
tűzfalak hozzáértő üzemelteté-
séhez. Gyakorlati feladatokkal teli, 
magyar instruktorok által tartott 
néhány fős képzéseink a piacon is 
gyorsan elismertté váltak.

STORMSHIELD ITTHON
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AZ ISMERETLEN TÁMADÁSOK ELLEN 
A Stormshield tűzfalak két évtizedes, teljesen 
saját fejlesztésű technológiára épülnek. A számos 
kritikus infrastruktúrában, katonai és emelt 
biztonságú környezetben bizonyított megoldás 
minden Stormshield ügyfél számára alapot jelent 
a jövőben is megbízható védelem kialakításához. 

A Stormshield tűzfalak proaktív Intrusion 
Prevention System technológiája egyesíti 
az intelligens, viselkedés-elemző analízist 
a célzott, reaktív adatbázisok képességeivel, 
így megbízható védelmet biztosít az ismert 
és a még ismeretlen támadások ellen.

WEB ÉS A TITKOSÍTOTT 
FORGALOM SZABÁLYOZÁSA

Minden szervezet alapvető feladata a felhasználók 
internethez való korlátlan hozzáférésének üzleti és 
biztonsági szempontok alapján történő felügyelete.

A proxy technológiától független, ezért nagy 
teljesítményű alkalmazás-felügyelet és sávszé-
lesség-szabályzó szolgáltatások használatával 
felhasználónként, csoportonként és alkalmazá-
sonként egyformán részletesen szabályozható az 
internethez való hozzáférés, a weboldalak és a 
különböző webalkalmazások szűrése, beleértve a 
folyamatosan növekvő titkosított forgalmat is.

RUGALMAS BIZTONSÁG 
A változó üzleti környezet, a vállalati IT növekvő 
komplexitása és a piaci verseny miatti nyomás 
egyformán agilisebb működésre kényszeríti a 
vállalatokat. A mobil hozzáférés biztonságos 
megvalósítására és a saját eszközök munkahe-
lyi használatára a Stormshield tűzfalak rugalmas 
megoldásokat nyújtanak.

A beépített IPSec és SSL VPN használatával min-
denki biztonságos, akár EU és NATO minősített 
hozzáférést kaphat a vállalati erőforrásokhoz, bár-
hol is legyen és bármilyen eszközről is csatlakozzon. 

BIZTONSÁGOS KONFIGURÁCIÓ, 
TELJESEN MAGYARUL

Az átlátható és egyszerű biztonsági konfigurá-
ció legalább annyira fontos, mint a tűzfal védelmi 
képességei.

Éppen ezért a Stormshield Network Security intu-
itív kezelőfelülete magyar nyelven is elérhető, 

így a biztonsági beállítások gyorsan és 
hibamentesen végezhetők.

A Stormshield hazai tréningköz-
pontjában hálózatbiztonsági 
képzéseken bárki elsajátít-
hatja a tűzfalak biztonságos 
konfigurációját.

SEBEZHETŐSÉG-AUDIT ÉS AUTOMATIKUS 
REAKCIÓ A TÁMADÁSOKRA

Minden sikeres kibertámadás a leggyengébb 
láncszem, tipikusan egy könnyen sebezhető 
végpont kompromittálásával kezdődik, amelyen 
keresztül a támadók korlátlan hozzáférést 
szereznek a védett hálózathoz.

Ezért a Stormshield egyedülállóként biztosít tűz-
falba épített, valós idejű sebezhetőség-kezelő 
rendszert, amely azonnal felfedi a hálózat leggyen-
gébb pontjait. A Stormshield Network Vulnerability 
Manager folyamatosan elemzi a hálózati forgalmat, 
valós időben felismeri a sebezhető alkalmazáso-
kat. A problémás gépek egy kattintással, vagy akár 
automatikusan, a dinamikus hoszt reputáció 
segítségével rögtön kezelhetők.

MEGFELELŐSÉG / COMPLIANCE
A Stormshield Network Security tűzfalak hozzá-
férés szabályozási képességei lehetővé teszik az 
egyes adatkezelési előírásoknak, szabályozá-
soknak és minősítéseknek (például PCI DSS, 
ISO 27001, EU GDPR) való megfelelést és az audi-
tokra való felkészülést.

VÉDELEM MINDEN HÁLÓZATHOZ

TOVÁBBFEJLESZTETT BIZTONSÁG 
VIRTUÁLIS HÁLÓZATOKHOZ

Egyre több vállalat választ virtualizációt IT rendszereik 
hatékonyabb és jobb kihasználtsággal való működteté-
sére. A virtualizáció használatával ráadásul lényegesen 
alacsonyabb lehet egy új rendszer bekerülési költsége, 
az egyszerűbb üzemeltetés, a jobb skálázhatóság, 
valamint egy meghibásodás esetén gyorsabb vissza-
állítás is sokat nyom a latba.

A különféle virtualizációs megoldásokat támogatva a 
Stormshield virtuális tűzfalai a hardveres UTM eszkö-
zökkel megegyező, azonos biztonságot és széleskörű 
védelmi szolgáltatásokat nyújtanak.

VÉDELEM  A FELHŐBEN
AMAZON WEB SERVICES ÉS AZURE

A Stormshield Network Security virtuális tűzfalai 
saját virtualizáció mellett a népszerű szolgáltatók, az 
Amazon Web Services (AWS) és a Microsoft Azure 
felhőiben is elérhetők.

• Az AWS/Azure felhőben futó virtuális szervereknek 
és alkalmazásoknak megbízható és minősített 
védelmet/VPN kapcsolatokat biztosít.

• Egyszerűen telepíthető az Amazon AWS és Micro-
soft Azure Marketplaceken keresztül.

• Könnyen licencelhető, és bármikor átköltöztethető 
saját virtualizációs környezetbe.

VALAMINT

Hardveres tűzfalak
Kis cégek, ügynökségek, fiókirodák Közepes méretű vállalatok Nagyvállalatok és adatközpontok

SN160(W) SN210(W) SN310 SN510 SN710 SN910 SN2000 SN3000 SN6000

TELJESÍTMÉNY*

Tűzfal (UDP, 1518 byte) 1 Gbps 2 Gbps 3 ,5 Gbps 5 Gbps 10 Gbps 20 Gbps 30 Gbps 50 Gbps 130 Gbps

IPS (UDP, 1518 byte) 800 Mbps 1 ,6 Gbps 2 ,4 Gbps 3 Gbps 7 Gbps 12 ,5 Gbps 20 Gbps 30 Gbps 55 Gbps

IPS (HTTP, 1 MB) 400 Mbps 800 Mbps 1 ,1 Gbps 1 ,7 Gbps 2 ,6 Gbps 7 Gbps 12 Gbps 14 Gbps 17 Gbps

Antivírus (teljes proxy mód) 100 Mbps 300 Mbps 430 Mbps 850 Mbps 1 ,6 Gbps 2 ,2 Gbps 3 ,2 Gbps 4 Gbps 4 ,7 Gbps

HÁLÓZATI KAPCSOLATOK

Egyidejű kapcsolatok 150 000 200 000 300 000 500 000 1 000 000 1 500 000 2 000 000 2 500 000 10 000 000

Új kapcsolat másodpercenként 6 000 15 000  18 000 20 000 40 000 60 000 90 000 120 000 180 000

VPN*

IPSec teljesítmény 200 Mbps 350 Mbps 600 Mbps 1 Gbps 2,4 Gbps 4 Gbps 5 Gbps 6,5 Gbps 12 Gbps

IPSec VPN csatornák 50 50 100 500 1 000 1 000 5 000 5 000 10 000

Egyidejű SSL VPN kliensek 5 20 20 100 150 150 200 500 500

HIGH AVAILABILITY (HA)

Aktív/passzív állapottartó - -       

HÁLÓZATI INTERFÉSZEK

10/100/1000 Mbps interfész 1 + 4 switch 2 + 6 switch 8 12 8-16 8-16 10-26 10-26 10-58

1 Gb fiber interfész - - - - 0-4 0-6 0-16 0-16 0-56

10 Gb fiber interfész - - - - 0-2 0-2 0-8 0-8 0-28

HARDVER

Redundáns SSD és tápegység - - - - - - -  

Helyi adattárolás SD kártya** SD kártya** SD kártya** 320 GB 320 GB 128 GB SSD 128 GB SSD 128 GB SSD 256 GB SSD

Méret <félU - 19" félU - 19" félU - 19" 1U - 19" 1U - 19" 1U - 19" 1U - 19" 1U - 19" 2U - 19"

Virtuális tűzfalak
Helyi virtualizáció Felhő és adatközpont

TULAJDONSÁGOK V50 V100 V200 V500 VU VS5 VS10

Védett IP címek száma 50 100 200 500 korlátlan - -

Védett virtuális gépek száma - - - - korlátlan 5 10

Vulnerability Manager - - - - -  

Egyidejű kapcsolatok 100 000 200 000 400 000 600 000 3 000 000 1 000 000 2 000 000

802.1Q VLAN 128 128 128 128 512 512 512

IPSec VPN csatornák 100 500 1 000 1 000 10 000 10 000 10 000

Egyidejű SSL VPN kliensek 20 35 70 175 500 500 500

Tűzfal képességek • Tűzfal, IPS és IDS mód, fel-
használó alapú tűzfal, alkalmazás tűzfal, Microsoft 
Services tűzfal, alkalmazásfelügyelet, mobilesz-
köz felügyelet, sebezhetőség és alkalmazás audit, 
ország/kontinens alapú szűrés, IP reputáció cso-
port alapú szűrés, URL szűrő (helyi és felhő), fel-
használói azonosítás (Active Directory, SSO, SSL, 
SPNEGO), több felhasználós azonosítás (Citrix, 
TSE), meghívásos jóváhagyás, időobjektumok

Komplex védelem • Proaktív behatolásvédelmi 
rendszer, mély protokollelemzés (100+ protokoll), 
ipari (SCADA) tűzfal, túlterheléses támadások elleni 
védelem (DoS/DDoS), SQL sebezhetőségek elleni 
védelem, XSS védelem, JavaScript szűrőmotor és 
védelem Web 2.0 veszélyek ellen, trójai védelem, 
interaktív kapcsolatok felismerése (botnet, com-
mand & control), védelem tűzfal elkerülés/evasion 

technikák ellen, fejlett fragmentáció szabályozás, 
támadás esetén automatikus karantén, spam és 
phishing védelem: reputáció alapú, heurisztikus 
szűrőmotor, DNS feketelisták, beépített antivírus 
(HTTP, SMTP, POP3, FTP), ismeretlen kártevők 
elemzése sandboxban, univerzális SSL visszafejtés 
és elemzés, VoIP (SIP) védelem, kollaboratív bizton-
ság, dinamikus hoszt reputáció

Minősített VPN • Site-to-site és roaming IPSec 
VPN, VTI,  GRE over IPSec, SSL VPN több plat-
formon (Windows, Android, iOS, stb.), OpenVPN 
támogatás, központilag felügyelhető VPN kliens 
(Windows), Android/iPhone beépített IPSec VPN 
támogatás

Hálózati integráció • IPv6, NAT, PAT, transzparens 
(bridge)/routolt/hibrid üzemmód, dinamikus útvá-
lasztás (RIP, OSPF, BGP), többszintű belső/külső 

PKI, multi-domain támogatás, beépített LDAP cím-
tár, explicit proxy, házirend-alapú útválasztás (PBR), 
QoS és alkalmazásonkénti QoS, DHCP kliens/relay/
szerver, NTP kliens, DNS proxy/gyorsítótár, HTTP 
proxy/gyorsítótár, állapottartó magas rendelke-
zésre állás, WAN redundancia és terheléselosztás, 
LACP, Spanning-tree (RSTP/MSTP), IPFIX/Netflow 
támogatás

Felügyelet • Magyar nyelvű webes kezelőfelület, 
objektum-alapú biztonsági házirend, valós idejű 
hibaellenőrzés, tűzfalszabály számláló, több mint 
15 konfigurációs varázsló, globális/lokális házi-
rendek, beépített naplóelemző és jelentéskészítő, 
interaktív és testreszabható jelentések, UDP/TCP/
TLS syslog, SNMP v1,v2,v3 ágens, automatikus 
konfiguráció mentés, opcionális külső adattárolás 
és naplózás

* A teljesítményadatok maximumként értendők, a v3.0 firmware számára ideális laborkörnyezetben mért értékek.  
A tesztelés módjától és a firmware verziótól függően az értékek eltérhetnek.
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AZ ISMERETLEN TÁMADÁSOK ELLEN 
A Stormshield tűzfalak két évtizedes, teljesen 
saját fejlesztésű technológiára épülnek. A számos 
kritikus infrastruktúrában, katonai és emelt 
biztonságú környezetben bizonyított megoldás 
minden Stormshield ügyfél számára alapot jelent 
a jövőben is megbízható védelem kialakításához. 

A Stormshield tűzfalak proaktív Intrusion 
Prevention System technológiája egyesíti 
az intelligens, viselkedés-elemző analízist 
a célzott, reaktív adatbázisok képességeivel, 
így megbízható védelmet biztosít az ismert 
és a még ismeretlen támadások ellen.

WEB ÉS A TITKOSÍTOTT 
FORGALOM SZABÁLYOZÁSA

Minden szervezet alapvető feladata a felhasználók 
internethez való korlátlan hozzáférésének üzleti és 
biztonsági szempontok alapján történő felügyelete.

A proxy technológiától független, ezért nagy 
teljesítményű alkalmazás-felügyelet és sávszé-
lesség-szabályzó szolgáltatások használatával 
felhasználónként, csoportonként és alkalmazá-
sonként egyformán részletesen szabályozható az 
internethez való hozzáférés, a weboldalak és a 
különböző webalkalmazások szűrése, beleértve a 
folyamatosan növekvő titkosított forgalmat is.

RUGALMAS BIZTONSÁG 
A változó üzleti környezet, a vállalati IT növekvő 
komplexitása és a piaci verseny miatti nyomás 
egyformán agilisebb működésre kényszeríti a 
vállalatokat. A mobil hozzáférés biztonságos 
megvalósítására és a saját eszközök munkahe-
lyi használatára a Stormshield tűzfalak rugalmas 
megoldásokat nyújtanak.

A beépített IPSec és SSL VPN használatával min-
denki biztonságos, akár EU és NATO minősített 
hozzáférést kaphat a vállalati erőforrásokhoz, bár-
hol is legyen és bármilyen eszközről is csatlakozzon. 

BIZTONSÁGOS KONFIGURÁCIÓ, 
TELJESEN MAGYARUL

Az átlátható és egyszerű biztonsági konfigurá-
ció legalább annyira fontos, mint a tűzfal védelmi 
képességei.

Éppen ezért a Stormshield Network Security intu-
itív kezelőfelülete magyar nyelven is elérhető, 

így a biztonsági beállítások gyorsan és 
hibamentesen végezhetők.

A Stormshield hazai tréningköz-
pontjában hálózatbiztonsági 
képzéseken bárki elsajátít-
hatja a tűzfalak biztonságos 
konfigurációját.

SEBEZHETŐSÉG-AUDIT ÉS AUTOMATIKUS 
REAKCIÓ A TÁMADÁSOKRA

Minden sikeres kibertámadás a leggyengébb 
láncszem, tipikusan egy könnyen sebezhető 
végpont kompromittálásával kezdődik, amelyen 
keresztül a támadók korlátlan hozzáférést 
szereznek a védett hálózathoz.

Ezért a Stormshield egyedülállóként biztosít tűz-
falba épített, valós idejű sebezhetőség-kezelő 
rendszert, amely azonnal felfedi a hálózat leggyen-
gébb pontjait. A Stormshield Network Vulnerability 
Manager folyamatosan elemzi a hálózati forgalmat, 
valós időben felismeri a sebezhető alkalmazáso-
kat. A problémás gépek egy kattintással, vagy akár 
automatikusan, a dinamikus hoszt reputáció 
segítségével rögtön kezelhetők.

MEGFELELŐSÉG / COMPLIANCE
A Stormshield Network Security tűzfalak hozzá-
férés szabályozási képességei lehetővé teszik az 
egyes adatkezelési előírásoknak, szabályozá-
soknak és minősítéseknek (például PCI DSS, 
ISO 27001, EU GDPR) való megfelelést és az audi-
tokra való felkészülést.

VÉDELEM MINDEN HÁLÓZATHOZ

TOVÁBBFEJLESZTETT BIZTONSÁG 
VIRTUÁLIS HÁLÓZATOKHOZ

Egyre több vállalat választ virtualizációt IT rendszereik 
hatékonyabb és jobb kihasználtsággal való működteté-
sére. A virtualizáció használatával ráadásul lényegesen 
alacsonyabb lehet egy új rendszer bekerülési költsége, 
az egyszerűbb üzemeltetés, a jobb skálázhatóság, 
valamint egy meghibásodás esetén gyorsabb vissza-
állítás is sokat nyom a latba.

A különféle virtualizációs megoldásokat támogatva a 
Stormshield virtuális tűzfalai a hardveres UTM eszkö-
zökkel megegyező, azonos biztonságot és széleskörű 
védelmi szolgáltatásokat nyújtanak.

VÉDELEM  A FELHŐBEN
AMAZON WEB SERVICES ÉS AZURE

A Stormshield Network Security virtuális tűzfalai 
saját virtualizáció mellett a népszerű szolgáltatók, az 
Amazon Web Services (AWS) és a Microsoft Azure 
felhőiben is elérhetők.

• Az AWS/Azure felhőben futó virtuális szervereknek 
és alkalmazásoknak megbízható és minősített 
védelmet/VPN kapcsolatokat biztosít.

• Egyszerűen telepíthető az Amazon AWS és Micro-
soft Azure Marketplaceken keresztül.

• Könnyen licencelhető, és bármikor átköltöztethető 
saját virtualizációs környezetbe.

VALAMINT

Hardveres tűzfalak
Kis cégek, ügynökségek, fiókirodák Közepes méretű vállalatok Nagyvállalatok és adatközpontok

SN160(W) SN210(W) SN310 SN510 SN710 SN910 SN2000 SN3000 SN6000

TELJESÍTMÉNY*

Tűzfal (UDP, 1518 byte) 1 Gbps 2 Gbps 3 ,5 Gbps 5 Gbps 10 Gbps 20 Gbps 30 Gbps 50 Gbps 130 Gbps

IPS (UDP, 1518 byte) 800 Mbps 1 ,6 Gbps 2 ,4 Gbps 3 Gbps 7 Gbps 12 ,5 Gbps 20 Gbps 30 Gbps 55 Gbps

IPS (HTTP, 1 MB) 400 Mbps 800 Mbps 1 ,1 Gbps 1 ,7 Gbps 2 ,6 Gbps 7 Gbps 12 Gbps 14 Gbps 17 Gbps

Antivírus (teljes proxy mód) 100 Mbps 300 Mbps 430 Mbps 850 Mbps 1 ,6 Gbps 2 ,2 Gbps 3 ,2 Gbps 4 Gbps 4 ,7 Gbps

HÁLÓZATI KAPCSOLATOK

Egyidejű kapcsolatok 150 000 200 000 300 000 500 000 1 000 000 1 500 000 2 000 000 2 500 000 10 000 000

Új kapcsolat másodpercenként 6 000 15 000  18 000 20 000 40 000 60 000 90 000 120 000 180 000

VPN*

IPSec teljesítmény 200 Mbps 350 Mbps 600 Mbps 1 Gbps 2,4 Gbps 4 Gbps 5 Gbps 6,5 Gbps 12 Gbps

IPSec VPN csatornák 50 50 100 500 1 000 1 000 5 000 5 000 10 000

Egyidejű SSL VPN kliensek 5 20 20 100 150 150 200 500 500

HIGH AVAILABILITY (HA)

Aktív/passzív állapottartó - -       

HÁLÓZATI INTERFÉSZEK

10/100/1000 Mbps interfész 1 + 4 switch 2 + 6 switch 8 12 8-16 8-16 10-26 10-26 10-58

1 Gb fiber interfész - - - - 0-4 0-6 0-16 0-16 0-56

10 Gb fiber interfész - - - - 0-2 0-2 0-8 0-8 0-28

HARDVER

Redundáns SSD és tápegység - - - - - - -  

Helyi adattárolás SD kártya** SD kártya** SD kártya** 320 GB 320 GB 128 GB SSD 128 GB SSD 128 GB SSD 256 GB SSD

Méret <félU - 19" félU - 19" félU - 19" 1U - 19" 1U - 19" 1U - 19" 1U - 19" 1U - 19" 2U - 19"

Virtuális tűzfalak
Helyi virtualizáció Felhő és adatközpont

TULAJDONSÁGOK V50 V100 V200 V500 VU VS5 VS10

Védett IP címek száma 50 100 200 500 korlátlan - -

Védett virtuális gépek száma - - - - korlátlan 5 10

Vulnerability Manager - - - - -  

Egyidejű kapcsolatok 100 000 200 000 400 000 600 000 3 000 000 1 000 000 2 000 000

802.1Q VLAN 128 128 128 128 512 512 512

IPSec VPN csatornák 100 500 1 000 1 000 10 000 10 000 10 000

Egyidejű SSL VPN kliensek 20 35 70 175 500 500 500

Tűzfal képességek • Tűzfal, IPS és IDS mód, fel-
használó alapú tűzfal, alkalmazás tűzfal, Microsoft 
Services tűzfal, alkalmazásfelügyelet, mobilesz-
köz felügyelet, sebezhetőség és alkalmazás audit, 
ország/kontinens alapú szűrés, IP reputáció cso-
port alapú szűrés, URL szűrő (helyi és felhő), fel-
használói azonosítás (Active Directory, SSO, SSL, 
SPNEGO), több felhasználós azonosítás (Citrix, 
TSE), meghívásos jóváhagyás, időobjektumok

Komplex védelem • Proaktív behatolásvédelmi 
rendszer, mély protokollelemzés (100+ protokoll), 
ipari (SCADA) tűzfal, túlterheléses támadások elleni 
védelem (DoS/DDoS), SQL sebezhetőségek elleni 
védelem, XSS védelem, JavaScript szűrőmotor és 
védelem Web 2.0 veszélyek ellen, trójai védelem, 
interaktív kapcsolatok felismerése (botnet, com-
mand & control), védelem tűzfal elkerülés/evasion 

technikák ellen, fejlett fragmentáció szabályozás, 
támadás esetén automatikus karantén, spam és 
phishing védelem: reputáció alapú, heurisztikus 
szűrőmotor, DNS feketelisták, beépített antivírus 
(HTTP, SMTP, POP3, FTP), ismeretlen kártevők 
elemzése sandboxban, univerzális SSL visszafejtés 
és elemzés, VoIP (SIP) védelem, kollaboratív bizton-
ság, dinamikus hoszt reputáció

Minősített VPN • Site-to-site és roaming IPSec 
VPN, VTI,  GRE over IPSec, SSL VPN több plat-
formon (Windows, Android, iOS, stb.), OpenVPN 
támogatás, központilag felügyelhető VPN kliens 
(Windows), Android/iPhone beépített IPSec VPN 
támogatás

Hálózati integráció • IPv6, NAT, PAT, transzparens 
(bridge)/routolt/hibrid üzemmód, dinamikus útvá-
lasztás (RIP, OSPF, BGP), többszintű belső/külső 

PKI, multi-domain támogatás, beépített LDAP cím-
tár, explicit proxy, házirend-alapú útválasztás (PBR), 
QoS és alkalmazásonkénti QoS, DHCP kliens/relay/
szerver, NTP kliens, DNS proxy/gyorsítótár, HTTP 
proxy/gyorsítótár, állapottartó magas rendelke-
zésre állás, WAN redundancia és terheléselosztás, 
LACP, Spanning-tree (RSTP/MSTP), IPFIX/Netflow 
támogatás

Felügyelet • Magyar nyelvű webes kezelőfelület, 
objektum-alapú biztonsági házirend, valós idejű 
hibaellenőrzés, tűzfalszabály számláló, több mint 
15 konfigurációs varázsló, globális/lokális házi-
rendek, beépített naplóelemző és jelentéskészítő, 
interaktív és testreszabható jelentések, UDP/TCP/
TLS syslog, SNMP v1,v2,v3 ágens, automatikus 
konfiguráció mentés, opcionális külső adattárolás 
és naplózás

* A teljesítményadatok maximumként értendők, a v3.0 firmware számára ideális laborkörnyezetben mért értékek.  
A tesztelés módjától és a firmware verziótól függően az értékek eltérhetnek.
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AZ ISMERETLEN TÁMADÁSOK ELLEN 
A Stormshield tűzfalak két évtizedes, teljesen 
saját fejlesztésű technológiára épülnek. A számos 
kritikus infrastruktúrában, katonai és emelt 
biztonságú környezetben bizonyított megoldás 
minden Stormshield ügyfél számára alapot jelent 
a jövőben is megbízható védelem kialakításához. 

A Stormshield tűzfalak proaktív Intrusion 
Prevention System technológiája egyesíti 
az intelligens, viselkedés-elemző analízist 
a célzott, reaktív adatbázisok képességeivel, 
így megbízható védelmet biztosít az ismert 
és a még ismeretlen támadások ellen.

WEB ÉS A TITKOSÍTOTT 
FORGALOM SZABÁLYOZÁSA

Minden szervezet alapvető feladata a felhasználók 
internethez való korlátlan hozzáférésének üzleti és 
biztonsági szempontok alapján történő felügyelete.

A proxy technológiától független, ezért nagy 
teljesítményű alkalmazás-felügyelet és sávszé-
lesség-szabályzó szolgáltatások használatával 
felhasználónként, csoportonként és alkalmazá-
sonként egyformán részletesen szabályozható az 
internethez való hozzáférés, a weboldalak és a 
különböző webalkalmazások szűrése, beleértve a 
folyamatosan növekvő titkosított forgalmat is.

RUGALMAS BIZTONSÁG 
A változó üzleti környezet, a vállalati IT növekvő 
komplexitása és a piaci verseny miatti nyomás 
egyformán agilisebb működésre kényszeríti a 
vállalatokat. A mobil hozzáférés biztonságos 
megvalósítására és a saját eszközök munkahe-
lyi használatára a Stormshield tűzfalak rugalmas 
megoldásokat nyújtanak.

A beépített IPSec és SSL VPN használatával min-
denki biztonságos, akár EU és NATO minősített 
hozzáférést kaphat a vállalati erőforrásokhoz, bár-
hol is legyen és bármilyen eszközről is csatlakozzon. 

BIZTONSÁGOS KONFIGURÁCIÓ, 
TELJESEN MAGYARUL

Az átlátható és egyszerű biztonsági konfigurá-
ció legalább annyira fontos, mint a tűzfal védelmi 
képességei.

Éppen ezért a Stormshield Network Security intu-
itív kezelőfelülete magyar nyelven is elérhető, 

így a biztonsági beállítások gyorsan és 
hibamentesen végezhetők.

A Stormshield hazai tréningköz-
pontjában hálózatbiztonsági 
képzéseken bárki elsajátít-
hatja a tűzfalak biztonságos 
konfigurációját.

SEBEZHETŐSÉG-AUDIT ÉS AUTOMATIKUS 
REAKCIÓ A TÁMADÁSOKRA

Minden sikeres kibertámadás a leggyengébb 
láncszem, tipikusan egy könnyen sebezhető 
végpont kompromittálásával kezdődik, amelyen 
keresztül a támadók korlátlan hozzáférést 
szereznek a védett hálózathoz.

Ezért a Stormshield egyedülállóként biztosít tűz-
falba épített, valós idejű sebezhetőség-kezelő 
rendszert, amely azonnal felfedi a hálózat leggyen-
gébb pontjait. A Stormshield Network Vulnerability 
Manager folyamatosan elemzi a hálózati forgalmat, 
valós időben felismeri a sebezhető alkalmazáso-
kat. A problémás gépek egy kattintással, vagy akár 
automatikusan, a dinamikus hoszt reputáció 
segítségével rögtön kezelhetők.

MEGFELELŐSÉG / COMPLIANCE
A Stormshield Network Security tűzfalak hozzá-
férés szabályozási képességei lehetővé teszik az 
egyes adatkezelési előírásoknak, szabályozá-
soknak és minősítéseknek (például PCI DSS, 
ISO 27001, EU GDPR) való megfelelést és az audi-
tokra való felkészülést.

VÉDELEM MINDEN HÁLÓZATHOZ

TOVÁBBFEJLESZTETT BIZTONSÁG 
VIRTUÁLIS HÁLÓZATOKHOZ

Egyre több vállalat választ virtualizációt IT rendszereik 
hatékonyabb és jobb kihasználtsággal való működteté-
sére. A virtualizáció használatával ráadásul lényegesen 
alacsonyabb lehet egy új rendszer bekerülési költsége, 
az egyszerűbb üzemeltetés, a jobb skálázhatóság, 
valamint egy meghibásodás esetén gyorsabb vissza-
állítás is sokat nyom a latba.

A különféle virtualizációs megoldásokat támogatva a 
Stormshield virtuális tűzfalai a hardveres UTM eszkö-
zökkel megegyező, azonos biztonságot és széleskörű 
védelmi szolgáltatásokat nyújtanak.

VÉDELEM  A FELHŐBEN
AMAZON WEB SERVICES ÉS AZURE

A Stormshield Network Security virtuális tűzfalai 
saját virtualizáció mellett a népszerű szolgáltatók, az 
Amazon Web Services (AWS) és a Microsoft Azure 
felhőiben is elérhetők.

• Az AWS/Azure felhőben futó virtuális szervereknek 
és alkalmazásoknak megbízható és minősített 
védelmet/VPN kapcsolatokat biztosít.

• Egyszerűen telepíthető az Amazon AWS és Micro-
soft Azure Marketplaceken keresztül.

• Könnyen licencelhető, és bármikor átköltöztethető 
saját virtualizációs környezetbe.

VALAMINT

Hardveres tűzfalak
Kis cégek, ügynökségek, fiókirodák Közepes méretű vállalatok Nagyvállalatok és adatközpontok

SN160(W) SN210(W) SN310 SN510 SN710 SN910 SN2000 SN3000 SN6000

TELJESÍTMÉNY*

Tűzfal (UDP, 1518 byte) 1 Gbps 2 Gbps 3 ,5 Gbps 5 Gbps 10 Gbps 20 Gbps 30 Gbps 50 Gbps 130 Gbps

IPS (UDP, 1518 byte) 800 Mbps 1 ,6 Gbps 2 ,4 Gbps 3 Gbps 7 Gbps 12 ,5 Gbps 20 Gbps 30 Gbps 55 Gbps

IPS (HTTP, 1 MB) 400 Mbps 800 Mbps 1 ,1 Gbps 1 ,7 Gbps 2 ,6 Gbps 7 Gbps 12 Gbps 14 Gbps 17 Gbps

Antivírus (teljes proxy mód) 100 Mbps 300 Mbps 430 Mbps 850 Mbps 1 ,6 Gbps 2 ,2 Gbps 3 ,2 Gbps 4 Gbps 4 ,7 Gbps

HÁLÓZATI KAPCSOLATOK

Egyidejű kapcsolatok 150 000 200 000 300 000 500 000 1 000 000 1 500 000 2 000 000 2 500 000 10 000 000

Új kapcsolat másodpercenként 6 000 15 000  18 000 20 000 40 000 60 000 90 000 120 000 180 000

VPN*

IPSec teljesítmény 200 Mbps 350 Mbps 600 Mbps 1 Gbps 2,4 Gbps 4 Gbps 5 Gbps 6,5 Gbps 12 Gbps

IPSec VPN csatornák 50 50 100 500 1 000 1 000 5 000 5 000 10 000

Egyidejű SSL VPN kliensek 5 20 20 100 150 150 200 500 500

HIGH AVAILABILITY (HA)

Aktív/passzív állapottartó - -       

HÁLÓZATI INTERFÉSZEK

10/100/1000 Mbps interfész 1 + 4 switch 2 + 6 switch 8 12 8-16 8-16 10-26 10-26 10-58

1 Gb fiber interfész - - - - 0-4 0-6 0-16 0-16 0-56

10 Gb fiber interfész - - - - 0-2 0-2 0-8 0-8 0-28

HARDVER

Redundáns SSD és tápegység - - - - - - -  

Helyi adattárolás SD kártya** SD kártya** SD kártya** 320 GB 320 GB 128 GB SSD 128 GB SSD 128 GB SSD 256 GB SSD

Méret <félU - 19" félU - 19" félU - 19" 1U - 19" 1U - 19" 1U - 19" 1U - 19" 1U - 19" 2U - 19"

Virtuális tűzfalak
Helyi virtualizáció Felhő és adatközpont

TULAJDONSÁGOK V50 V100 V200 V500 VU VS5 VS10

Védett IP címek száma 50 100 200 500 korlátlan - -

Védett virtuális gépek száma - - - - korlátlan 5 10

Vulnerability Manager - - - - -  

Egyidejű kapcsolatok 100 000 200 000 400 000 600 000 3 000 000 1 000 000 2 000 000

802.1Q VLAN 128 128 128 128 512 512 512

IPSec VPN csatornák 100 500 1 000 1 000 10 000 10 000 10 000

Egyidejű SSL VPN kliensek 20 35 70 175 500 500 500

Tűzfal képességek • Tűzfal, IPS és IDS mód, fel-
használó alapú tűzfal, alkalmazás tűzfal, Microsoft 
Services tűzfal, alkalmazásfelügyelet, mobilesz-
köz felügyelet, sebezhetőség és alkalmazás audit, 
ország/kontinens alapú szűrés, IP reputáció cso-
port alapú szűrés, URL szűrő (helyi és felhő), fel-
használói azonosítás (Active Directory, SSO, SSL, 
SPNEGO), több felhasználós azonosítás (Citrix, 
TSE), meghívásos jóváhagyás, időobjektumok

Komplex védelem • Proaktív behatolásvédelmi 
rendszer, mély protokollelemzés (100+ protokoll), 
ipari (SCADA) tűzfal, túlterheléses támadások elleni 
védelem (DoS/DDoS), SQL sebezhetőségek elleni 
védelem, XSS védelem, JavaScript szűrőmotor és 
védelem Web 2.0 veszélyek ellen, trójai védelem, 
interaktív kapcsolatok felismerése (botnet, com-
mand & control), védelem tűzfal elkerülés/evasion 

technikák ellen, fejlett fragmentáció szabályozás, 
támadás esetén automatikus karantén, spam és 
phishing védelem: reputáció alapú, heurisztikus 
szűrőmotor, DNS feketelisták, beépített antivírus 
(HTTP, SMTP, POP3, FTP), ismeretlen kártevők 
elemzése sandboxban, univerzális SSL visszafejtés 
és elemzés, VoIP (SIP) védelem, kollaboratív bizton-
ság, dinamikus hoszt reputáció

Minősített VPN • Site-to-site és roaming IPSec 
VPN, VTI,  GRE over IPSec, SSL VPN több plat-
formon (Windows, Android, iOS, stb.), OpenVPN 
támogatás, központilag felügyelhető VPN kliens 
(Windows), Android/iPhone beépített IPSec VPN 
támogatás

Hálózati integráció • IPv6, NAT, PAT, transzparens 
(bridge)/routolt/hibrid üzemmód, dinamikus útvá-
lasztás (RIP, OSPF, BGP), többszintű belső/külső 

PKI, multi-domain támogatás, beépített LDAP cím-
tár, explicit proxy, házirend-alapú útválasztás (PBR), 
QoS és alkalmazásonkénti QoS, DHCP kliens/relay/
szerver, NTP kliens, DNS proxy/gyorsítótár, HTTP 
proxy/gyorsítótár, állapottartó magas rendelke-
zésre állás, WAN redundancia és terheléselosztás, 
LACP, Spanning-tree (RSTP/MSTP), IPFIX/Netflow 
támogatás

Felügyelet • Magyar nyelvű webes kezelőfelület, 
objektum-alapú biztonsági házirend, valós idejű 
hibaellenőrzés, tűzfalszabály számláló, több mint 
15 konfigurációs varázsló, globális/lokális házi-
rendek, beépített naplóelemző és jelentéskészítő, 
interaktív és testreszabható jelentések, UDP/TCP/
TLS syslog, SNMP v1,v2,v3 ágens, automatikus 
konfiguráció mentés, opcionális külső adattárolás 
és naplózás

* A teljesítményadatok maximumként értendők, a v3.0 firmware számára ideális laborkörnyezetben mért értékek.  
A tesztelés módjától és a firmware verziótól függően az értékek eltérhetnek.

 ** Az SD kártya választható kiegészítő
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A Stormshield az Airbus Defence and Space leányvállalata. Legnagyobb európai tűzfalgyártóként 
kiberbiztonsági megoldásokat fejleszt teljes hálózatok megbízható, minősített és átfogó védelmére. 
A Stormshield termékek kizárólagos hazai forgalmazója és gyártói tréningközpontja a Yellow Cube. 
Megoldásaink a minősített országos Stormshield partnerhálózaton keresztül érhetők el.

CLOUD BACKUP
A konfiguráció 

automatikus mentése

A beépített backup szolgáltatással 
automatikus, jelszóval titkosí-
tott biztonsági mentést készíthet 
a tűzfalak beállításairól saját 
szerverre, vagy a Stormshield 
felhőjébe. Így egy esetleges meg-
hibásodás vagy hardvercsere 
esetén egyszerűen visszaállítható 
a legfrissebb konfiguráció. 

CLOUD UPDATE
Automatikus 

frissítések

  Behatolásvédelmi rendszer
  Alkalmazás adatbázis
  Sebezhetőség adatbázis
  URL-szűrő adatbázis
  Antivírus adatbázis
  Spamszűrő adatbázis
  Új firmware verziók

FELHŐ SZOLGÁLTATÁSOK

A STORMSHIELD 
BIZTONSÁG

UNIFIED THREAT MANAGEMENT ÉS ÚJ GENERÁCIÓS TŰZFAL RENDSZER

NETWORK SECURITY

KIBERBIZTONSÁG AZ AIRBUSTÓL
A Stormshield, az Airbus Csoport kiberbiztonsági gyártója megbízható, minősített és 
kritikus infrastruktúrákban is bizonyított megoldásokat fejleszt. A Stormshield tűzfalak 
más gyártókkal szemben nem tartalmaznak „tervezett sérülékenységeket”, vagyis 
szándékosan beépített hátsó kapukat. A Stormshield az európai, független, hátsó 
kapuktól mentes kiberbiztonság megteremtője.

A JÖVŐRE FELKÉSZÍTETT BIZTONSÁG
A tűzfal sokszor évtizedre szóló beruházást jelent. Ezért a Stormshield Network 
Security termékeket úgy terveztük, hogy a folyamatos frissítéseken keresztül hosszú 
éveken át megbízható, rugalmas és a jövő kihívásaira felkészített védelmet 
biztosítson vállalata és adatai számára.

MAGAS BIZTONSÁG, AMI NINCS ÚTBAN
Gyorsan fejlődő világunkban egyre nagyobb kihívást jelent az új támadások elleni 
védekezés és a felhasználók felügyelete. Az új generációs tűzfal akkor lehet csak 
hatékony, ha a magas szintű biztonság nem akadályozza sem a felhasználók, sem 
az üzemeltetők munkáját és minden biztonsági réteg aktívan működhet.

KOLLABORATÍV BIZTONSÁG
A hagyományos, elszeparált védelmi megoldásokat a fejlett támadók könnyen 
megkerülik, ezért új szemlélet szükséges az egyre fejlettebb kiberfenyegetések ellen.

A Stormshield a többrétegű, kollaboratív biztonság koncepciójára építi fel védelmét. 
Az egyes biztonsági rétegek közötti szoros együttműködés lefekteti egy új, 
automatizált kibervédelem alapjait, így készíti fel hálózatát a jövő kihívásaira.

MINŐSÍTETT BIZTONSÁG
A Stormshield a világon egyedülállóként gyárt az Európai Unió minősített adatainak 
kezelésére is alkalmas tűzfalat (EU RESTRICTED, NATO RESTRICTED, EAL4+ 
és ANSSI tanúsítványokkal).  A magas szintű minősítések az Európai Unió szervei 
mellett minden Stormshield ügyfél számára egyaránt garantálják legfontosabb adataik 
maximális biztonságát.
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BIZTONSÁGI CSOMAGOK
Egy tűzfal hosszabb kiesése 
katasztrofális következmények-
kel is járhat. A Stormshield négy 
különböző biztonsági csoma-
got kínál, amelyek egyformán 
tartalmazzák a meghibásodott 
hardver díjmentes cseréjét. Hazai 
raktárunkból akár pár óra alatt új 
tűzfalhoz juthat. 

TECHNIKAI TÁMOGATÁS 
Minősített Stormshield partnerek-
től teljes körű támogatáshoz és 
telepítési szolgáltatásokhoz juthat. 
A gyártói Stormshield Technical 
Assistance Center 24/7 támo-
gatást is biztosít. Partnereinkkel 
szorosan együttműködve garan-
táljuk a mindig elérhető, magyar  
nyelvű technikai támogatást. 

HAZAI TRÉNINGEK 
A Stormshield hazai oktatóköz-
pontján keresztül rendszeresen, 
havonta induló tréningeken sze-
rezhet szaktudást a Stormshield 
tűzfalak hozzáértő üzemelteté-
séhez. Gyakorlati feladatokkal teli, 
magyar instruktorok által tartott 
néhány fős képzéseink a piacon is 
gyorsan elismertté váltak.

STORMSHIELD ITTHON


