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ХАРДУЕР

< НОВО В МЕНЮТО

Linksys RVS4000
Интелигентен и сигурен 4-портов гигабитов маршрутизатор с VPN

Ш

ироколентовите връзки стават
все по-популярни и повечето
10/100 Mbit/s шлюзове нямат
достатъчен капацитет за работа с високите скорости на данните и се превръщат в
тясно място в мрежата.
Новият 4-портов VPN маршрутизатор
RVS4000 работи на гигабитови скорости
(10/100/1000 Mbit/s) и напълно покрива
изискванията на днешните мрежи.
Защитните функции са от критична важност, тъй като днешните интернет-заплахи могат сериозно да разстроят и ощетят
фирми, които не са предприели нужните мерки. RVS4000 позволява контрол на
достъпа по IP или MAC адрес. Има възможност за филтриране на съдържанието
чрез блокиране по URL или ключова дума.
Освен това маршрутизаторът е снабден с
изпитаната SPI защитна стена на Linksys и
интегрирана система за откриване и предотвратяване на пробиви (IDS/IPS, Intrusion
Detection and Prevent System). Последната
следи и сигнализира за аномално използване на интернет-протоколите, предназначени за различни приложения — браузъри,
ftp-клиенти, онлайн-комуникатори и др.

Към вградения 4-портов 10/100/1000
Ethernet комутатор могат да се свържат до четири компютъра едновременно или допълнителни хъбове и комутатори за разширяване на мрежата.
Поддръжката на QoS гарантира стабилно качество на гласовите и видеовръзки
на организацията.
В допълнение RVS4000 има модул за
защитени виртуални частни мрежи (VPN),
който създава криптирани „IPSec тунели“
през Интернет. Тези IPSec VPN тунели позволяват на отдалечени потребители, от
дома си или в командировка, да изградят лесна и защитена връзка с офисната
мрежа, през обикновен интернет-доставчик, кабелен или безжичен. Когато отсреща има друг RVS4000 или Linksys VPN
маршрутизатор, може да се осъществи
връзка „офис-офис“ и потребителите от
отдалечен клон да работят с корпоративната мрежа.
Устройството се управлява от обикновен браузър през уеб-интерфейс, по протокол HTTP или HTTPS, след идентификация с потребителско име и парола.
Калоян Кънчев

РЕЗЮМЕ
За контакти: „Комел Софт Мултимедия“,
www.comelsoft.com
Характеристики: Поддържани стандарти IEEE 802.3, 802.3u, 802.1x, RFC 791 (IP
Protocol) • кабели тип UTP CAT-5 • бутон
Reset • индикатори Power, Diag, IPS (червено — вътрешна атака, зелено — външна),
LAN 1–4, Интернет • NAT производителност
800 Mbit/s • контрол на достъп по IP и MAC •
SPI защитна стена • захранване 12V 1A • 170 х
41 х 170 мм • 0,38 кг
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