
Proteja sua rede de vírus, malware e atividades maliciosas com Kerio Control. Esta solução de 

segurança fácil de administrar inclui um firewall e roteador de última geração, detecção e 

prevenção de intrusão (IPS), antivírus de gateway, VPN e conteúdo da web e filtragem de 

aplicativos. Esses recursos abrangentes, com flexibilidade de implantação incomparável, tornam 

o Kerio Control a escolha ideal para pequenas e médias empresas.

Elimine o risco e o custo da conectividade ou do tempo de inatividade da proteção contra    

ameaças com a proteção de alta disponibilidade / failover. Com a alta disponibilidade,

se ocorrer um travamento ou falha, a segunda máquina entrará em ação imediatamente.

Proteja a integridade da rede por meio de inspeção profunda de pacotes, roteamento        

avançado, prevenção de intrusões e um cliente VPN de alto desempenho.

Conteúdo da web e filtragem de aplicativos líderes do setor em 141 categorias, além da capacidade 

de visualizar a atividade de usuários individuais na Internet por meio de relatórios detalhados.

Gerencie a largura de banda por meio de priorização e monitoramento de tráfego, balanceamento 

de carga de link de Internet e limitação de acesso a streaming de vídeo e redes ponto a ponto.
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Gerenciamento unificado de ameaças sem complexidade

Para obter uma lista completa de detalhes de contato em todo o mundo, visite: www.gfi.com/contact-us
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Gerenciar largura de banda para otimizar o fluxo de tráfego

Priorize e monitore o tráfego de rede para garantir a transmissão de 

alta velocidade para seus tipos de tráfego mais importantes.

Distribua o tráfego da Internet em vários links com balanceamento de 

carga de Link da Internet, desativando e reativando automaticamente 

os links para garantir o acesso contínuo à Internet.

Proteja sua rede do tráfego de aplicativos e da web que consome 

largura de banda, como streaming de vídeo ou bloqueie redes ponto 

a ponto.

Preserve a integridade da sua rede

A proteção de alta disponibilidade / failover elimina o risco 

e o custo da conectividade ou tempo de inatividade da 

proteção contra ameaças. Sem alta disponibilidade, a 

falha principal do dispositivo devido a um pico de energia 

ou outra causa geralmente leva os administradores de 

rede a colocar um roteador simples no local para 

restabelecer a conectividade.

Proteja seus servidores com inspeção profunda de 

pacotes e roteamento de rede avançado - incluindo 

suporte simultâneo para IPv4 e IPv6.

Crie políticas de tráfego de entrada e saída, restringindo a 

comunicação por URL, aplicativo, tráfego específico

tipo, categoria de conteúdo e até mesmo hora do dia.

Adicione uma camada transparente de prevenção de 

intrusão com análise baseada no Snort e um banco de 

dados de regras atualizado regularmente e endereços 

IP na lista negra.

Evite que vírus, worms, cavalos de Tróia e spyware 

entrem em sua rede com o serviço Kerio Antivirus 

opcionalmente integrado.

Proteja suas conexões de cliente para site com o 

cliente VPN de alto desempenho e sem configuração 

do Kerio - ou use um cliente VPN IPsec padrão da 

indústria, como aqueles pré-carregados em 

dispositivos móveis.

Aumente a produtividade com a filtragem de aplicativos, conteúdo e Web líder do setor

Bloqueie, permita ou registre o acesso seletivamente a 141 categorias 

continuamente atualizadas de conteúdo e aplicativos com o Kerio Control 

Web Filter opcional com reconhecimento de aplicativo.

Visualize a atividade individual dos usuários na Internet, refine as regras de 

modelagem de tráfego e muito mais com relatórios automáticos e 

detalhados do Kerio Control Statistics enviados para sua caixa de entrada 

de e-mail.

Use insights de relatórios para limitar a responsabilidade legal e melhorar a 

produtividade, bloqueando o acesso a sites, aplicativos e categorias de 

conteúdo ou limitando-o a um horário específico do dia, usuários / grupos 

de usuários e locais de usuários.

Administre com rapidez e facilidade - a qualquer hora, em qualquer lugar

Gerencie o Kerio Control de seu desktop ou remotamente de um tablet.

Fique no controle de todas as suas implantações Kerio de qualquer lugar 

usando MyKerio. Gerencie várias implantações do Kerio Control por meio 

de uma interface web centralizada gratuita que fornece informações 

consolidadas do sistema, backup de configuração automática, 

monitoramento de status, notificações do sistema e configuração remota 

completa.
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