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szállító
Palo Alto Networks  
– Az újgenerációs tűzfalak szülőatyja
A kaliforniai Palo Alto Networks fő profilja olyan  
tűzfalak tervezése, melyek átláthatóvá és 
ellenőrizhetővé teszik a hálózatot az alkalmazások,  
a felhasználók és a tartalmak azonosításán keresztül.

kiTekiNTő
Új kereskedelmi igazgató  
az Enterprise Group ICT üzletágában
Juhász László tölti be az innovatív informatikai és 
infokommunikációs szolgáltatások és megoldások 
egyik vezető hazai rendszerintegrátorának ICT üzletági 
kereskedelmi vezető pozícióját 2014 augusztusától.

kód
Az alkalmazások és a kiberfenyegetések  
közötti kapcsolat

Állandó védelem és magas fokú biztonság  
a Palo Alto Networks újgenerációs tűzfalaival
Az internetes hálózatokon terjedő vírusok olykor 
felmérhetetlen károkat tudnak okozni. A Palo Alto 
Networks ezekre reagálva alkotta meg újgenerációs 
tűzfalait, amelyek teljes fokú biztonságot nyújtanak  
a felhasználók számára. 
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Új IP alapú telekommunikációs rendszer  
segíti a KELLO munkáját
A közelmúltban teljesen megújult a KELLO 
telekommunikációs rendszere. Az új IP alapú  
megoldást az Enterprise Group szállította  
és telepítette a cég számára.



Ebből a számunkból megismerhe-
ti a Palo Alto Networks, az újgene-
rációs tűzfalak szülőatyjának mun-
kásságát, ahol az időszerű, újonnan 
kialakult problémákra válaszolnak in-
novatív megoldásokkal, és olyan tűz-
falakat terveznek, amelyek átláthatóvá 
és ellenőrizhetővé teszik a hálózatot az 
alkalmazások, a felhasználók és a tar-
talmak azonosításán keresztül. Képlet 
rovatunkból megtudhatja, hogy a világ 
vezető információs technológiai kuta-
tó és tanácsadó cége, a Gartner által 
vezető szereplőnek nevezett Palo Alto 
Networks tűzfalai milyen módon segí-
tenek a vállalatoknak a teljes kiberbiz-
tonság elérésének érdekében, Szállító 
rovatunkból pedig további informáci-
ókkal gazdagodhat a hálózatbiztonság 
terén a nagy hírnévvel rendelkező vál-
lalatot illetően. 

Behálózva rovatunkban olvashat a 
KELLO, azaz a Könyvtárellátó Kiemel-
kedően Közhasznú Nonprofit Kft. 
telekommunikációs megújulásáról: 
ugyanis a közelmúltban a még hatéko-
nyabb és gördülékenyebb munkavég-
zés érdekében a társaság új, IP alapú 
telekommunikációs rendszert vezetett 
be intézményükbe a segítségünkkel. 
A megújulás eredménye a még ma-
gasabb szintű ügyfélkiszolgálás lett, 
valamint a gyorsabb és hatékonyabb 
kommunikáció és ügyintézés, amelyek 
együttesen növelték a KELLO haté-
konyságát. 

Kitekintő rovatunkból megismerheti 
ICT üzletágunk új kereskedelmi igaz-
gatóját, Juhász Lászlót, aki született 
vezető egyéniség, és felelősségteljes 
posztján kívül is odaadóan szolgálja a 
köz érdekeit: karate edzéseken fejlesz-
ti a fiatalok személyiségét, vezeti az 
egyik helyi középiskola iskolatanácsát, 
kapcsolatot tart fent több felsőokta-
tási intézménnyel, sőt a helyi önkor-

mányzatban is képviseli a település 
lakóinak érdekeit. A színes egyéniség-
gel rendelkező  okleveles közgazdász, 
közgazdásztanár, műszaki menedzser 
és sportoktató sokéves vezetői tapasz-
talattal csatlakozik most az Enterprise 
Grouphoz, és határozott célokkal kezdi 
meg kereskedelmi igazgatói posztját. 

Végül, de nem utolsó sorban pedig 
Kód rovatunkban érdekességeket 
tudhat meg az alkalmazások és kiber-
fenyegetések közötti kapcsolatról – vi-
lágviszonylatban. Megosztjuk Önnel 
többek között, hogy a legnépszerűbb 
közösségi alkalmazások hány százaléka 
tartalmazhat vírusokat, s ezekből a fe-
nyegetésekből mennyi jön létre valójá-
ban; vagy hogy az üzleti alkalmazások a 
sávszélesség hány százalékát használ-
ják fel, és mennyi sikeres támadás va-
lósul meg ezeken keresztül Európában, 
Amerikában és Ázsiában is. Ezek között 
az izgalmas adatok között böngészve 
pedig könnyen rádöbbenünk, milyen 
fontos is a megfelelő hálózati bizton-
ság, a tűzfalunk teljesítménye. 

A teljesítményről szólva, a 100%-ban 
magyar tulajdonban álló Enterprise 
Group ICT üzletágának igazgatójaként 
mindenképpen szeretném megemlí-
teni, hogy szívből gratulálok a magyar 
vízilabdacsapatnak az Európa-bajnok-
ságon elért eredményért. Az egész or-
szág büszke rájuk, világszínvonalú csa-
patot tudhat magáénak Magyarország.

Remélem, sikerült felkeltenem az érdek-
lődését, kedves Olvasó, és kíváncsian vág 
bele a legújabb ICT megoldások megisme-
résébe. Kellemes lapozgatást kívánok! 

Üdvözlettel: 

  Katona Tamás

Ön az Enterprise Group ICT Hírmondójának harmadik számát tartja  
a kezében, mellyel azt a célkitűzésünket igyekszünk teljesíteni,  
amely szerint hónapról-hónapra megosztjuk Önnel az aktuális  
ICT megoldásokkal kapcsolatos híreket és érdekességeket,  
hogy Ön igazán naprakész lehessen a témával kapcsolatban. 
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katona tamás

Az Enterprise Group  
ICT üzletág igazgatója

köszöNTő



Az internetes hálózatokon terjedő vírusok olykor felmérhetetlen károkat tudnak okozni 
mind magánszemélyek, mind vállalatok számára a mindennapi működésük során. Nagyfokú 
tapasztalatukkal, az innovációra való nyitottsággal és szemléletváltó megoldásaikkal a Palo Alto 
Networks, a leggyorsabban növekvő kiberbiztonsággal foglalkozó cég az összes lényeges biztonsági 
funkciót összekapcsolva alkotta meg újgenerációs tűzfalait, amelyek az utóbbi időben végbement 
változásokra reagálva nyújtanak teljes fokú biztonságot a felhasználók számára – lehetővé téve 
ezzel az alkalmazások biztonságos használatát az összköltség csökkentésével egy időben. 

állandó  
védelem és  
magas fokú 
biztonság

a Palo Alto Networks újgenerációs tűzfalaival

„A Palo Alto Networks magyarországi 
partnereként az Enterprise Groupnál 
rendkívül fontosnak tartjuk a vállalatok 
gördülékeny működését – amiben a biztonságos 
hálózathasználat kulcsfontosságú elemként 
szerepel. Ezért biztosítjuk ügyfeleink kérésére 
az újgenerációs tűzfalak demo kihelyezését, 
lehetőséget teremtve ezzel a teljes hálózati 
biztonság kiépítésére” – mondta Kalmár István,  
a gyártó által is elismert fejlesztő mérnök.  
A Palo Alto rendszer egészségügyi szektorban 
történő tesztelése során például rendkívül 
hatékony védelmet jelentett az újfajta tűzfal 
használata: a leggyakrabban előforduló 
esetek az SSH azonosító feltörésére irányuló 
támadások, a DNS, SQL támadások és a Win32 
féreg voltak, amelyek ellen maradéktalan 
védelmet nyújtott az új rendszer.  
A tesztelés végeredményeként az ügyfél azt 
a következtetést vonta le, hogy a „Palo Alto 
rendszer jóval sokoldalúbb, mint a jelenleg 
alkalmazott határvédelmi eszköz”. 

Az alkalmazások viselkedésében és a használati mintákban 
az utóbbi időben kulcsfontosságú változások következtek 
be: sok alkalmazás ugyanis immár nem standard portokat, 
hanem változó portokat használ, vagy akár titkosítást alkal-
maz a tűzfal kikerülése érdekében. Így a szabadon mozgó 
alkalmazásokat a kiberbűnözők fel tudják használni a céljuk 
eléréséhez: azaz hogy modern, rosszindulatú programok 
egy új típusát terjesszék a felhasználók körében. Ebből kö-
vetkezik, hogy a portokhoz és protokollhoz kötődő hagyo-
mányos tűzfal már nem képes kezelni a hálózaton mozgó 
fenyegetéseket. 

Ezek a modern, rosszindulatú programok a támadók szá-
mára eddig példátlan hozzáférést tettek lehetővé a meg-
célzott hálózaton belül. A Palo Alto Networks ezekre az 
újonnan kialakult problémákra nyújt megoldást: az újge-
nerációs tűzfalak három egyedülálló azonosítási techno-
lógiát használnak, amivel a hálózatokat már a károkozás 
előtt megvédhetik. A vállalatok így képessé válnak a veszély 
azonnali észlelésére már azelőtt, hogy a fenyegetésnek 
konkrét eredménye lenne. A három azonosítási technoló-
gia megtalálható a Palo Alto Networks összes tűzfalában: 
az App-ID minden alkalmazást és portot folyamatosan 
minősít, a User-ID az alkalmazások felhasználónkénti és 
csoportonkénti engedélyezését végzi, a Content-ID pedig 
az elérhetővé tett forgalmat védi, így téve garantálttá az 
állandó védelmet és a folytonos, magas fokú biztonságot. 
Az intelligens tűzfalrendszer a prémium kategóriába tarto-
zik, hiszen az adatszivárgást megelőző alkalmazás szintű 
szűréssel rendelkezik – azaz beállítható, hogy a vállalaton 
belül az egyes részlegek milyen alkalmazásokat használ-
hatnak –, amivel segítséget nyújt a vállalatirányításhoz.  
A Palo Alto Networks a gördülékeny működéssel párhuza-
mosan a költséghatékonyságot is szem előtt tartva újgene-

rációs tűzfalait úgy tervezte meg, hogy üzemeltetésük egy-
szerű legyen: a rendszer kezelése és az esetleges változások 
bevezetése nem igényel speciális tudású szakembert, jelen-
tősen csökkentve így a működéshez szükséges költségeket. 
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Palo alto
a Palo Alto Networks újgenerációs tűzfalaival jöjjön el, és tegye próbára a Palo alto 

Networks egyedülálló tűzfal megoldását!

Védje a jövő fenyegetéseire  
is választ adó, korszerű tűzfallal 
szenzitív adatait!

Igényeljen demo verziót: tegye 
próbára az újgenerációs tűzfalat!

Ismerje meg az újgenerációs Palo Alto tűzfal rendszerét, 
mely egyszerűsített szabálykezeléssel, több gigabitnyi 
áteresztőképességgel, alkalmazás szinten képes szűrni és 
tiltani a fenyegetéseket.

Vegyen részt workshopunkon, és próbálja ki az egyedülálló 
megoldást, mely az alkalmazások, a felhasználók és a 
tartalmak példátlan átláthatóságát és szabályozhatóságát 
teszi lehetővé egy hármas azonosítási technológián 
keresztül.

A részvétel regisztrációhoz kötött. 

Kérdés esetén keresse kolléganőnket, Pavek Zsuzsannát  
a pavek.zsuzsanna@enterprisegroup.hu e-mail címen
vagy a +36 (1) 471-2484-es telefonszámon.

Helyszín:   Enterprise Group,  
H-1138 Budapest, Váci út 117-119.  
Váci Greens irodaház, 6. emelet

Dátum:   2014. szeptember 18. csütörtök 14:00

workshop

www.enterprise-group.hu

KÉPLET         5          ICT HÍRMONDÓ      



MAGAZINICT HÍRMONDÓ          6       ICT HÍRMONDÓ          6       BEHÁlózVA

A Könyvtárellátó Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft., 
ismert nevén a KELLO már több mint 20 éve végzi kultu-
rális tevékenységét: állománygyarapítást segítő szakmai és 
dokumentum-ellátási szolgáltatásokat nyújt a nyilvános- és 
szakkönyvtárak részére a könyvtári rendszer hatékonyságá-
nak javítása érdekében, valamint 2013 óta az országos tan-

könyvellátást is biztosítja. Mivel a KELLO munkájának igen 
jelentős részét képezi az ügyfelekkel való kommunikáció, így 
szükségessé vált a meglévő, elavult telefon alközponti rend-
szerek modern technológiára történő cseréje. 

A cél, melyet a KELLO és az Enterprise Group az együttmű-
ködés elején megfogalmazott, az volt, hogy olyan magas 
színvonalú és innovatív ügyfélkiszolgáló rendszert valósít-
sanak meg, mely a Könyvtárellátó, illetve az ügyfelek számá-
ra is gyorsabb és hatékonyabb kommunikációt és ügyinté-
zést tesz lehetővé, a nagyszámú megkeresést pedig képes 
megbízhatóan kezelni. 

Az új, IP alapú telekommunikációs rendszer a közpon-
ti telephelyen kívül a vidéki irodákat, illetve a külső, ún. 
KELLO Infopontokat is kiszolgálja. A projekt keretében 
új típusú hívásirányítási rendszert (pl. hívószám-azono-
sítás) valósított meg az Enterprise Group annak érde-
kében, hogy az egyes hívások mindig a megfelelő és az 
ügyben kompetens osztályhoz, illetve csoporthoz ke-

Új IP alapú telekommunikációs 
rendszer segíti a kello munkáját
A közelmúltban teljesen megújult 
a KELLO telekommunikációs 
rendszere annak érdekében, 
hogy a társaság a jövőben még 
hatékonyabban és gördülékenyebben 
végezhesse munkáját. Az új IP alapú 
telekommunikációs rendszert – mely 
magas színvonalú ügyfélkiszolgálást 
tesz lehetővé – az Enterprise Group 
szállította és telepítette a cég számára.
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rüljenek, ami pedig jelentősen meggyorsítja, segíti az ügyintézést. Továbbá a KELLO elvárása 
volt még a megoldással szemben, hogy tegye lehetővé a nagyszámú megkeresések elosztását 
az ország egész területére, valamint hogy ezek a beérkező hívások mindig az illetékes területi  
KELLO Infopontokba fussanak be. Az új rendszer már SIP trunk fogadására is alkalmas, ennek a 
kapcsolódási formának köszönhetően pedig az egyes telephelyeket összekötve, egyetlen központ-
ról irányítható az ügyintézés. Ennek a megoldásnak a legnagyobb előnye az egyszerű menedzsel-
hetőség és a rugalmas, jövőt álló kialakítás.

„Az új rendszerrel az ügyfelek kiszolgálása jóval gyorsabb, az elveszett hívások száma lecsökkent, a vá-
rakozási idő is kevesebb, az elégedettséget pedig tovább növeli, hogy minden érdeklődő a megadott la-
kóhely szerinti megyeszékhely ügyfélszolgálatával léphet kapcsolatba. Az előnyöket az ügyfeleken túl a 
KELLO munkatársai is élvezhetik, hiszen munkájukat magas minőségű készülékek segítik, az elosztott és 
irányított hívások pedig jelentősen növelhetik munkájuk hatékonyságát” – mutatott rá a rendszer leg-
fontosabb előnyeire Katona Tamás, az Enterprise Group ICT üzletágának igazgatója.

A régi alrendszerekről történő átállás zökkenőmentesen ment végbe, ugyanis mindaddig, amíg az új 
rendszer kiépítését be nem fejezték, a régi rendszeren folyt az ügyfélkezelés. A Könyvtárellátó munka-
társainak oktatása is elengedhetetlen részét képezte az új megoldás bevezetésének – erre az Enterprise  
Group különösen nagy hangsúlyt fektet a projektek során –, hiszen a hatékony és gyors munkához, 
illetve a korábbi ügyintézési problémák megoldásához a rendszer alapos ismerete szükséges. Mivel 
a megoldás egyszerű és felhasználóbarát kezelést tesz lehetővé, így az ügyintéző munkatársak rövid 
idő alatt elsajátították az egyes funkciók kezelését. Az együttműködés a tervek szerint a jövőben is 
folytatódhat, az új rendszert ugyanis egy korszerű, integrált multimédiás ügyfélszolgálati rendszerrel 
kiegészítve az ügyintézés tovább bővíthető és tökéletesíthető. Egy ilyen innovatív megoldás hozzájárul 
a költségek csökkentéséhez és az ügyfelekkel való kapcsolattartás magasabb szintre emeléséhez, a 
bevétel növeléséhez, továbbá az oktatási intézmények és szülők elégedettségének fokozásához, illetve 
a reklamációs és hibás szállítások számának csökkentéséhez is.



Új 
kereskedelmi  
igazgató  

az enterprise group  
Ict üzletágában
Kereskedelmi és műszaki területen szerzett jártassá-
gát augusztustól az Enterprise Groupnál kamatoztatja.  
Milyen célokkal vág neki a következő időnek?

 Karrierem során megtanultam, hogy egy vállalat akkor lehet 
igazán hatékony, ha megfelelő stratégiával néz szembe a kihí-
vásokkal. Hiszek benne, hogy egzakt és végrehajtható tervek 
mentén, a csapat motiválásával és megfelelő marketingtámo-
gatással az üzletág töretlen fejlődése meghaladja az elváráso-
kat.

Lendületes vezető révén újító szellemiséggel tekint a vál-
tozásokra. Milyen perspektívát lát a jelenlegi piaci viszo-
nyokban, és hogyan értékeli a helyzetet?

 Az Enterprise Groupnál az informatikai piacra újszerű gon-
dolatokkal tekintenek. Meglátásom szerint a távközlés klasszi-
kus piacain az árbevételek már régóta erősen morzsolódnak, 
melynek következtében a szolgáltatók a rendszerintegrátori 
megoldások irányába sikerrel el is indultak. Az ő jelenlétük első 
pillantásra veszélyesnek tűnhet, ugyanakkor dinamizálják a pi-
acot, amit mi mindenképpen a lehetőség oldaláról kell, hogy 
szemléljünk. Professzionális technológiával és szakértelem-
mel bírunk, mindössze az üzleti ajánlatokat kell folyamatosan 
a piac változó elvárásaihoz szabni. Mindemellett kétségtelen, 
sok munka vár ránk.

Kereskedelmi vezetőként felismerte a hosszú távú üzleti 
kapcsolatokban rejlő lehetőségeket. Az értékesítés mely 
szemlélete mentén vezeti csapatát a célok felé?

 Az értékesítés ma már a felelős ügyfélkapcsolatról szól.  
A piac nyitott a szállítók irányába, és egy új ügyfél megnyeré-
sében nem az első találkozó egyeztetése jelenti a nehézséget. 
Képesnek kell lennünk arra, hogy kisebbek és nagyobbak szá-
mára is megfelelő megoldást tudjunk ajánlani – hiszen a kicsik-
ből lettek a nagyok –, és azt kell fejleszteni, építeni úgy, hogy 

közben minden tevékenységünk fókuszában az ügyfélélmény 
álljon. Bízom benne, hogy a felelősség döntő szerepe egyszer 
a tankönyvek hasábjain is megjelenik. A hosszú távú kapcsolat 
alapja, hogy minőséget garantálunk, ajánlatainkkal a jövőbe 
tekintünk, műszaki megvalósításainkat és szolgáltatásainkat 
menedzseljük, figyelünk partnereink mindenkori műszaki, 
üzleti és emberi elvárásaira, fogyasztóként is jelen vagyunk a 
piacon, viselkedésünk etikus és pénzügyi teljesítésünk meg-
kérdőjelezhetetlen.

Több éves vezetői tapasztalattal érkezett az Enterprise 
Grouphoz. Mondják, vezetőnek születni kell. Nézzük hát, 
milyen vezető Juhász László?

 Sikerem egyik titka az emberközpontúság. Csapatot vezetni 
nagy felelősség, ami túlmutat a munkahelyen. Hiszem, hogy az 
emberek akkor képesek magas szintű teljesítményre, ha amel-
lett, hogy kiegyensúlyozottak és a vállalaton belül biztosított 
számukra az alkotó, támogató légkör, privát szférájukban is 
kiteljesednek, és egy inspiráló családi, baráti légkör veszi őket 
körül. Munkatársaim mindenkor számíthatnak professzionális 
szakmai támogatásomra, míg az általuk rám kiosztott felada-
tokat teljes erőbedobással elvégzem. Őszintén érdekelnek az 
életüket meghatározó kérdések és problémák. A legtöbbet 
adom nekik, és ez természetszerűen formál jogalapot arra, 
hogy professzionális teljesítményt várjak el tőlük.

Örök igazság: az igazi született vezetőt a tettein keresztül is-
merhetjük fel. Az újonnan kinevezett kereskedelmi vezető a 
pozíciója mellett, a munkán túl is felelősséget vállal: városa 
lakóiért, a fiatalokért és a mindenkori oktatási célok minél 
eredményesebb megvalósulásáért. A helyi önkormány-
zatban képviseli települése lakóinak érdekeit, karate edzé-
seken fejleszti közösségük fiataljait, vezeti az egyik helyi 
középiskola iskolatanácsát, és szoros kapcsolatot tart fent 
több felsőoktatási intézménnyel.
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Az okleveles közgazdász, közgazdásztanár, 
műszaki menedzser és sportoktató 
rendkívül színes egyéniség, aki korábban 
a UPC Magyarország Kft. értékesítés 
támogatási, majd vállalati értékesítési 
vezetőjeként tevékenykedett, 2012 óta 
pedig a Business Telecom Nyrt. üzleti 
szolgáltatások igazgatója volt. Szakmai 
munkássága során széleskörű műszaki  
és vezetői tapasztalatot szerzett, és 
kiemelt eredményeket ért el B2B 
területhez kapcsolódó stratégiák 
kialakításában és azok végrehajtásában.

Juhász lászló tölti be  
az innovatív informatikai 
és infokommunikációs 
szolgáltatások  
egyik vezető hazai 
rendszerintegrátorának 
üzletági kereskedelmi 
vezető pozícióját  
2014 augusztusától.  
A szakember sokéves 
vezetői tapasztalattal 
csatlakozik az Enterprise 
Group csapatához.
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A kaliforniai Palo Alto Networks 
vállalatot 2005-ben alapította Nir 
zuk. Bár a cég fiatalnak mondhatja 
magát, az elmúlt majdnem 10 évben 
számtalan elismerést begyűjtöt-
tek, és jelentős népszerűségre tet-
tek szert a hálózatbiztonság terén. 
A vállalat fő profilja olyan tűzfalak 
tervezése, melyek átláthatóvá és 
ellenőrizhetővé teszik a hálózatot 
az alkalmazások, a felhasználók és 
a tartalmak azonosításán keresztül.

Nir Zuk volt a fő fejlesztője a Palo Alto  
Networks első állapotvizsgáló tűzfalának 
és behatolás megelőző rendszerének, 
mely 2007-ben került forgalomba. Elmon-
dása alapján azért alapította a céget, mert 
látta azokat a hálózati biztonságot fenye-
gető veszélyeket és problémaforrásokat, 
melyekkel a vállalatvezetőknek szembe 

kellett nézniük. „Az 
akkori megoldások 
nem tették lehetővé 
a munkatársak szá-
mára a mai modern 
megoldások és al-
kalmazások haszná-
latát, így szükségét 
éreztem egy olyan 
tűzfal létrehozásá-
nak, amely képes 
kontroll alatt tartani 
és ellenőrizni az ösz-
szes folyamatot.” 

A cég kilenc évvel 
ezelőtt végérvénye-
sen megváltoztatta 
a hálózati biztonság 

iparágát a következő generációs tűzfal 
bemutatásával. Ez az áttörés kivételes 
szintű védelmet hozott a felhasználóknak 
azáltal, hogy blokkolja az összes ismert 
fenyegetést. A megoldás valódi újításo-
kat hozott a tűzfalak terén, mivel lehetővé 
tette az alkalmazások és tartalmak eddig 
példátlan átláthatóságát és ellenőrzését a 
felhasználókon – és nem csupán az IP cí-
men – keresztül, s mindezt a teljesítmény 
csökkenése nélkül. A vállalat legújabb 
technológiájának, az App-ID-nek köszön-
hetően megszületett az újgenerációs tűz-
fal, mely már képes pontosan azonosítani 
az alkalmazásokat – porttól, protokolltól 
és SSL titkosítástól függetlenül –, valamint 
tüzetesen átvizsgálja a tartalmat azért, 
hogy a fenyegetéseket azonnal megelőz-
hesse és blokkolhassa az adatok kiszivár-
gását.

A Palo Alto Networks gyors sikerei a nagy 
szakértelem mellett az innovációra való 
folyamatos törekvésnek is köszönhetőek, 
ez tette lehetővé, hogy a leggyorsabban 
fejlődő biztonsági céggé válhassanak a pia-
con. Biztonsági platform megoldásai egye-
sítenek minden kulcsfontosságú funkciót, 
köztük a mai fenyegetésekkel szembeni 
védelmet, a tűzfalat, az IDS/IPS-t, valamint 
az URL szűrést is. Ezzel pedig lehetővé vá-
lik a vállalatok számára, hogy a legújabb 
technológiákat, megoldásokat és alkalma-
zásokat teljes biztonságban használhassák 
a hatékony teljesítmény érdekében. A cég 
vállalati, kormányzati és szolgáltatói háló-
zatok ezreit védi a kiberfenyegetésektől, 
mára pedig több mint 16 ezer ügyféllel 
tartják vezetői pozíciójukat a hálózatbiz-
tonsági szegmensben. 
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Palo alto 
networks

Az Enterprise Group a minőség elkötelezett híve, így 
olyan gyártók szolgáltatásait, megoldásait nyújtja 
partnereinek, melyek területük legkiemelkedőbb 
színvonalát képviselik. A világ vezető információs 
technológiai kutató és tanácsadó cége, a Gartner 2013-
as elemzése szerint „a Palo Alto Networks továbbra 
is válaszlépésekre kényszeríti versenytársait, illetve 
az egész tűzfalpiacot előremozdítja.” A kutató cég 
leaderként pozícionálja a Palo Alto Networksöt, 
mely főleg az újgenerációs designnak, a piaci 
fejlődés irányának, a versenytársakkal szembeni 
sikereknek, illetve a gyorsan növekvő árbevételnek, 
a piaci részesedésnek, valamint a piaci befolyásnak 
köszönhető, mely a versenytársakat válaszadásra, 
válaszlépésre kényszeríti. 

A hazai vállalat a Palo Alto Networks Gold Partnere. 
Az Enterprise Group számos mérnöke részt vett a 
gyártó szakmai oktatásán, továbbképzésén is, így e 
szaktudással felvértezve válnak képessé az ügyfélre 
szabott, legoptimálisabb megoldások kivitelezésére.

Az újgeNerációs TűzfAlAk 
szülőATyjA
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5551 elemzett hálózat, 2015 megvizsgált alkalmazás,  
51,1 ellenőrzött petabyte, 16809 azonosított fenyegetés

KÖzÖSSéGI méDIA, 
AzoNNAlI üzENETKülDéS, 
EmAIl, VIDEó, FÁJlmEGoSzTÁS

A beérkező fenyegetések aránya magas, 
a kimenőké alacsony

NETWOrKING 
(KAPCSolATéPÍTŐ) éS 

wEBES SEGéDProGrAmoK

magas kimenő malware aktivitás

üzlETI AlKAlmAzÁSoK

A brute-force támadások  
kiemelkedő célpontjai

Alkalmazások / Fenyegetettség

28%-a  
az összes 

11%-a 
az összes  

alkalmazás- 8%-a  
az összes  

alkalmazás-

26%-a   
a sáv- 

szélességnek

28%-a 
a sáv- 

szélesség- 18%-a 
a sáv- 

szélesség-

32%-a 
tartalmaz-
hat vírust

31%-a 
tartalmaz-
hat vírust

7%-a 
tartalmaz-
hat vírust5%-a  

célba is ér

62%-a 
célba is ér

27%-a 
célba is ér

Alkalmazások / Fenyegetettség Alkalmazások / Fenyegetettség

32%
30%
33%
34%

14%
13%
17%
14%

9%
9%
9%

10%

28%
21%
27%
20%

28%
37%
35%
16%

33%
23%
37%
19%

8%
6%
7%
7%

5%
5%
5%
2%

Sávszélesség / megvalósult támadások Sávszélesség / megvalósult támadások Sávszélesség / megvalósult támadások

Az AlKAlmAzÁSoK éS 
A KIBErFENyEGETéSEK  
KÖzÖTTI KAPCSolAT

AMERI-
KA

EURÓPA
ÁZSIA

AMERIKA
EURÓPA

ÁZSIA
JAPÁN

AMERIKA
EURÓPA

ÁZSIA
JAPÁN

AMERIKA
EURÓPA

ÁZSIA
JAPÁN

AMERIKA
EURÓPA

ÁZSIA
JAPÁN

AMERIKA
EURÓPA

ÁZSIA
JAPÁN

legnépszerűbb megosztó  
és közösségi alkalmazások 

Networking (Kapcsolatépítő)  
és webes segédprogramok üzleti alkalmazások

36%
74%
53%
42%

46%
19%
34%
32%

13%
30%
17%
14%

27%
25%
39%
32%



Komplex IT megoldások, IP telefónia  
és csoportmunkát támogató Egységes  
Kommunikációs megoldások (UCC).

CAD/CAM megoldások és termékciklus  
menedzsment (PLM) a tervezéstől  
a megvalósításig.

Technológia a gyógyítás szolgálatában  
– új távlatok az egészségügyi informatikában.

Iparág specifikus SAP bevezetés és tanácsadás  
– versenyképesség a legújabb technológiák 
felhasználásával.
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