
Rozwiązanie SonicWall SMA 
 

Możliwości 

SonicWall SMA to zunifikowana brama, która zapewnia organizacjom bezpieczny dostęp do krytycznych 

zasobów korporacyjnych - w każdym momencie, z dowolnego urządzenia i miejsca. 

• Dla  organizacji chcących korzystać z zalet BYOD, elastycznego stylu pracy i bezpiecznej współpracy z 

niezależnymi podmiotami SMA staje się kluczowym narzędziem do egzekwowania bezpiecznego dostępu. 

• Dla organizacji rozpoczynających swoją migrację do chmury SMA oferuje infrastrukturę jednokrotnego 

logowania (SSO), która korzysta z pojedynczego portalu webowego do uwierzytelniania użytkowników w 

hybrydowym środowisku IT. 

• Dla organizacji hostujących własną infrastrukturę, a także dostawców usług zarządzanych SMA to 

kompleksowe rozwiązanie zapewniające wysoki poziom ciągłości biznesowej oraz dużą skalowalność. 

Jeżeli w swojej organizacji planujesz: 

• Chcę zapewnić pracownikom mobilnym niezawodny i bezpieczny dostęp do krytycznych aplikacji z 

dowolnego autoryzowanego urządzenia 

• Chcę kontrolować wszystkie urządzenia mobilne łączące się z moją siecią, zarówno te używane w ramach 

modelu BYOD, jak i zarządzane przez dział IT 

• Muszę ograniczyć dostęp VPN do aplikacji mobilnych związanych z biznesem 

• Muszę uprościć infrastrukturę dostępową w moim hybrydowym środowisku IT podczas migracji aplikacji 

do chmury 

• Chcę zapewnić bezpieczne jednokrotne logowanie (SSO) do dowolnej aplikacji w sieci lub w chmurze przy 

użyciu jednego adresu URL 

• Muszę zapewnić moim zdalnym pracownikom bezpieczny sposób przesyłania i udostępniania plików 

• Muszę zapobiegać nieautoryzowanemu dostępowi do firmowych aplikacji, danych i zasobów z 

zagubionych lub skradzionych urządzeń mobilnych 

• Chcę zapewniać dostępność usług 24x7 i spełniać rygorystyczne warunki umów SLA 

To rozwiązanie jest dla ciebie ! 

Zalety SonicWall – dlaczego rozwiązanie SMA? 

• SonicWall automatycznie i w czasie rzeczywistym wykrywa i zapobiega naruszeniom bezpieczeństwa, 

wykorzystując wielosilnikowy, oparty na chmurze sandboxing, który jest dostępny w całym portfolio 

produktów 

• Nadzór na tym, kto ma dostęp do jakich zasobów, z możliwością definiowania szczegółowych polityk w 

oparciu o zaawansowany, obiektowy mechanizm kontroli dostępu 

 • Wgląd w każde łączące się urządzenie i możliwość udzielania dostępu na podstawie polityk i stanu 

ochrony punktu końcowego 



• Bezpieczny dostęp, oparty na natywnej funkcjonalności agenta w przeglądarce HTML5, który nie wymaga 

instalowania i utrzymywania agentów na urządzeniach końcowych 

• Większa wydajność pracowników dzięki jednokrotnemu logowaniu (SSO) do dowolnej usługi SaaS lub 

aplikacji hostowanej lokalnie przy użyciu jednego adresu URL 

• Blokowanie ataków DDoS i zombie za pomocą filtrów Geo IP i anty-Botnet 

• Ochrona przed atakami webowymi i zapewnianie zgodności ze standardem PCI dzięki dodatkowemu 

rozwiązaniu Web Application Firewall 

• Możliwość dynamicznego wydawania licencji dostępu zgodnie ze zmieniającymi się w czasie rzeczywistym 

potrzebami oraz wbudowany mechanizm równoważenia obciążeń 

• Niższy całkowity koszt posiadania i ograniczenie złożoności zarządzania dostępem poprzez konsolidację 

komponentów infrastruktury w hybrydowym środowisku IT 

*Dostępne w wybranych modelach SMA, wyszczególnionych w tabeli porównawczej. 
 
 
 

 
 
 
 

Dostęp                                     Firmowe centrum danych 

Rozwiązanie SMA zapewnia bezpieczny dostęp wszystkim użytkownikom, 

urządzeniom i aplikacjom. 
 

 


