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De WatchGuard Firebox biedt u een brede waaier 
aan first-in-class beveiligingsproducten. Zo wapent 
u zich tegen elke bedreiging!
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Komt dit u bekend voor:

• U vindt het huidige security 
landschap complex en kan de 
evoluties niet volgen.

• De moderne aanvallen komen 
vaak uit onverwachte hoek 
en u heeft hiervoor een brede 
bescherming nodig.
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WatchGuard titel verzinnen

WatchGuard biedt al meer dan 20 jaar een waaier aan  
Security-oplossingen.

Meer dan 80.000 bedrijven maken wereldwijd gebruik van 
WatchGuard als antwoord op cyberbedreigingen.

Met WatchGuard mag u rekenen op Security die in real-time een 
antwoord biedt op elke nieuwe bedreiging. U kiest zelf de mate  
van bescherming van uw omgeving. Ook uw virtuele omgeving  
(MS Azure, AWS, eigen cloud) kan door WatchGuard  
beschermd worden.

Dynamische sandboxing en correlatie tussen netwerklaag en 
endpoints zorgen voor een geavanceerde securityhouding.

Beveiligde toegang kan nu ook d.m.v. AuthPoint, de 2-factor 
authenticatie van WatchGuard.
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Welke toepassingen zijn inbegrepen? 

• Gateway Antivirus (i.s.m. BitDefender)

• Intelligent Antivirus (i.s.m. Cylance)

•	 Geografisch	gebaseerde	IP	Blocking

•	 IPS

• Botnet-bescherming

•	 DNS	blackholing	en	anti-phishing

•	 APT	Blocker	(i.s.m.	Lastline)

• WebBlocker

• Application Control

• Multi-Factor Authentication

• Eventcorrelatie tussen netwerk- en  
endpoint-sensoren	(TDR)

•	 Wireless	IPS

Voordelen
• Betaalbaar voor de KMO

• First-in-class deelcomponenten

• Robuuste en brede bescherming 

• Iedere nieuwe bedreiging snel ontdekt en gecounterd


