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ปกปองขอมูลที่สำคัญ ดวยระบบรักษาความปลอดภัยที่ไดรับมาตรฐานสากล เพราะการจูโจม
จากผูไมประสงคดี อาจสงผลกระทบตอธุรกิจของคุณ และยังชวยลดความเสีย
่ งของระบบอีกดวย

INET VFW

INET iLog

Virtual Firewall
รูปแบบใหมของระบบรักษาความปลอดภัย

บริการเก็บบันทึกขอมูล
จราจรทางคอมพิวเตอร

ระบบรักษาความปลอดภัยของเครือขายคอมพิวเตอร ปองกัน
การถูกโจมตีจากผูไ มประสงคดี หรือการสือ
่ สารทีไ่ มไดรบ
ั อนุญาต
ในรูปแบบ Virtual Firewall ที่จะมาทดแทน Network Firewall
แบบเดิม ๆ พรอมคุณสมบัตใิ หม ๆ ทีท
่ ำใหการปองกันภัยคุกคาม
มีประสิทธิภาพมากขึ้น

iLog มีการใหบริการแบบครบวงจร ทั้งการเก็บบันทึกขอมูล
จราจรทางคอมพิวเตอร (LOG) ใหถูกตองตามขอปฎิบัติตาม
กฎหมาย พรบ. วาดวยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร
พ.ศ. 2550 มีการจัดการการแจงเตือน ชวยลดผลกระทบจาก
ภัยคุกคามทีอ
่ าจเกิดขึน
้ ไดอยางทันทวงที รวมถึงความแตกตาง
ในการทำ Use Case Report ที่เปนประโยชน และเหมาะสมกับ
องคกรของทาน

INET WAF

INET Hybrid WAN

Web Application Firewall
บริการปองกันภัยคุกคามเว็บแอปพลิเคชัน

การเชือ
่ มโยงโครงขายจากหลาย ๆ ที่
เขามายัง Infrastructure กลาง
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สามารถปองกันการโจมตี Web Server จากผูไมประสงคดี และ
ภัยคุกคามทางอินเทอรเน็ต ดวยอุปกรณปองกันที่มีคุณภาพ
ระดับโลก พรอมมาตรฐานการปองกันในระดับสากล เพราะเรารู
วาขอมูลในเว็บไซตของคุณมีความสำคัญ เราจึงปกปองเว็บไซต
ของคุณใหมค
ี วามปลอดภัย (Security), ความถูกตอง (Integrity)
และสามารถใหบริการไดอยางตอเนื่อง (Continuity)

มีการจัดสรรอยางเปนระบบ ครอบคลุมในสวนของ Internet
/ Intranet / Security / Cloud / IDC / VDI เพือ
่ ชวยลดความ
เสี่ยงดาน IT ใหกับผูใชบริการ และยังสามารถควบคุมระบบได
จากสวนกลาง โดยไมตอ
 งลงทุนดาน Hardware ทำใหระบบของ
ผูใ ชบริการสามารถทำงานไดตอ
 เนือ
่ ง และมีประสิทธิภาพสูงสุด
พรอมทั้งมีเจาหนาที่ผูเชี่ยวชาญคอยใหคำปรึกษาแบบ 24x7

INET Webex

INET Cloud Connect

INET NODE

ระบบ eMeeting ทีส
่ ามารถจัดการประชุมออนไลน
ไดอยางเต็มประสิทธิภาพ

ยกระดับการเชือ
่ มโยงโครงขาย
และควบคุมระบบจากสวนกลาง

Leased Line
บริการเชือ
่ มตออินเทอรเน็ตผานวงจรเชา

ดวยคุณสมบัติการทำงานที่หลากหลาย พรอม feature
ทีค
่ รบครัน พรอมแชร presentation และขอมูลตาง ๆ รวมกัน
แบบ realtime สามารถประชุมทีไ่ หนก็ได ทุกที่ ทุกเวลา สะดวก
และมีประสิทธิภาพ

INET Cloud Connect เปนการเชือ
่ มโยงโครงขายจากหลายๆ
สถานทีเ่ ขามาที่ Infrastructure กลางทีม
่ ก
ี ารจัดสรรอยางเปน
ระบบครอบคลุมในสวนของ Internet / Intranet / Security
/ Cloud / IDC เพือ
่ ลดความเสีย
่ งดาน IT ใหกบ
ั ผูใ ชบริการ และ
ยังสามารถควบคุมระบบไดจากสวนกลาง

เชื่อมตอทั้งในประเทศ และตางประเทศดวยวงจรขนาดใหญ
ความเร็วตั้งแต 64 Kbps ขึ้นไป บนวงจร และเทคโนโลยีชั้นนำ
ไดแก TDM, MPLS, G.SHDSL, Frame Relay พรอมทั้ง
โครงสรางทีพ
่ รอมรองรับโซลูชน
ั สแบบครบวงจร อาทิ Security,
VoIP, VDO Conference เปนตน ทั้งยังเปนพันธมิตรกับผูให
บริการโครงขายสายชั้นนำทุกราย โดยสามารถคนหา หรือ
รับ-สงขอมูล ทัง
้ ในประเทศ และตางประเทศไดตลอด 24 ชัว
่ โมง
มีความยืดหยุน และสามารถปรับรูปแบบบริการไดตามความ
ตองการใชงานจริงของแตละองคกร
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