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INFORMACJA PRASOWA 

 

Fortinet FortiGate-30E – UTM zamiast routera 

 
Kraków, 8 sierpnia 2017 r. – Tradycyjne routery dają możliwość stworzenia lokalnej sieci 

i podłączenia jej do Internetu. Nie oferują jednak rozbudowanych zabezpieczeń, a wręcz 

nawet same stają się celami ataków. Ich alternatywą są systemy UTM (Unified Threat 

Management), czyli wielofunkcyjne zapory sieciowe. Podstawowe urządzenia tego typu, 

jak FortiGate-30E od Fortinet, funkcjonalnością i ceną dostosowane są do potrzeb i 

możliwości małych firm. 

Zapora sieciowa (firewall), system prewencji włamań (IPS), ochrona antywirusowa, kontrola 

treści WWW, antyspam i antyspyware. Wszystkie te funkcje mogą znaleźć się w jednym, 

małym urządzeniu – systemie UTM, który nie tylko może zastąpić tradycyjny router, ale 

również jest wszechstronnym centrum zabezpieczeń. Zastosowane w FortiGate-30E narzędzia 

chronią użytkowników sieci przed nieautoryzowanym dostępem, kradzieżą danych czy 

szkodliwym oprogramowaniem. Pozwalają też na weryfikację ruchu i kontrolę odwiedzanych 

stron internetowych. 

FortiGate-30E oferuje przepustowość firewalla na poziomie do 950 Mbps oraz obsługuje do 

50 użytkowników. Posiada wysoki wskaźnik MTBF, który ma zagwarantować długą i 

bezawaryjną pracę. Wyposażono go w złącza: USB, RJ45 WAN i cztery RJ45 Switch. 

Obudowa charakteryzuje się kompaktowymi wymiarami: 4,1x21x13,3 cm. Dostępny jest 

również wariant FortiWiFi-30E, obsługujący interfejs Wi-Fi 802.11 a/b/g/n. Ze względu na 

specyfikację, modele te są skierowane do firm zatrudniających do kilkudziesięciu osób 

lub do oddziałów większych podmiotów. 

Oprogramowanie FortiOS pozwala na szybką konfigurację w kilku prostych krokach. 

Korzystanie z niego nie wymaga specjalistycznych umiejętności. Kupując wersję Bundle, w 

pakiecie z FortiGate-30E użytkownicy otrzymują dostęp do usług FortiGuard i FortiCare. 

Pierwsza z nich odpowiada za bieżące aktualizowanie bazy zagrożeń, a druga - za kontakt ze 

wsparciem technicznym producenta. Obsługa urządzenia może odbywać się również zdalnie, 

przy pomocy aplikacji FortiExplorer, dostępnej na smartfony i tablety z systemem Android 

lub iOS. 

 

FortiGate-30E i FortiWiFi-30E są dostępne w ofercie Veracomp. Dodatkowo, w ramach 

promocji, do końca września 2017 r. lub do wyczerpania zapasów można skorzystać z nawet 

60% upustu na urządzenie FortiGate-30E. Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z 

przedstawicielem handlowym Veracomp. 
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O firmie Veracomp 

Veracomp jest dystrybutorem rozwiązań teleinformatycznych realizującym model dystrybucji 

z wartością dodaną (VAD - Value Added Distribution). Firma oferuje szeroką gamę 

rozwiązań w obszarze nowych technologii w zakresie różnych specjalizacji: sieci, 

telekomunikacja, bezpieczeństwo IT, pamięci masowe i serwery, zarządzanie infrastrukturą 

IT, systemy audiowizualne i Digital Signage, cyfrowy obieg dokumentów, obrazowanie 

medyczne, produkty dla użytkowników domowych i segmentu SOHO. Veracomp jako 

dystrybutor VAD, oprócz standardowych w dystrybucji usług logistyki i finansowania, 

prowadzi także doradztwo techniczne i biznesowe, udziela konsultacji oraz oferuje wsparcie 

marketingowe. Spółka jest częścią Grupy Veracomp działającej w 17 krajach Europy 

Środkowo-Wschodniej. 

Więcej informacji: www.veracomp.pl 
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