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På dagens meny

Två trender som påverkar oss alla
Två kundcase från verkligheten
Och en dos säkerhet 
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Hur skapar vi förutsättning för utveckling?

Give - Take - Multiply

Dela med dig av kunskap och kompetens, få mer än du anar tillbaka

Genomsyrar organisation och arkitektur – stark påverkan på säkerhet

Innovation – uppstår när man minst anar det
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Hybrid datacenter – ungefär som mat

Public Cloud

Fokus på webb och 
skalbara applikationer. 
Perfekt för test och 
utveckling

Private Cloud

Unika tjänster för dig. 
Perfekt för att hantera 
applikationer och 
tjänster med höga 
tillgänglighetskrav

On Prem

Producerat i de egna 
lokalerna. Udda 
system, känslig data 
eller ”omogen” 
arkitektur
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VISIBILITET
Vem styr, vem sitter i baksätet och vem är kartläsare?

Kundcase

Hög belastning på I-förbindelsen, 
brandvägg på knäna. Ingen dialog med 
verksamheten om varför det ”inte 
fungerar”
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VISIBILITET
Vem styr, vem sitter i baksätet och vem är kartläsare?

Kundcase

Omdesign av DirectAccess för lärare.
SSL inspection på övrig trafik.
Ökad kapacitet mot I för att möta 
skolans behov
”Undvek” investering i ny brandvägg
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ROLLSTYRD ÅTKOMST
Bromma syndromet, eller konsten att stå i kö

Kundcase

Det trådlösa nätet räcker inte till när 
verksamheten lägger i nästa växel. 
Begränsad budget att förtäta AP
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ROLLSTYRD ÅTKOMST
Bromma syndromet, eller konsten att stå i kö

Kundcase

Rollstyrd access mot trådlöst nät
Tydligare dialog med verksamheten om 
hur vi på bästa sätt nyttjar tjänsten
Effektivare utnyttjande av befintlig 
infrastruktur
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#1 UNIT SHARE
WORLDWID

E
In Network Security (IDC)

$1.17B
CASH

FOUNDED

2000 OVER

2 MILLION
DEVICES SHIPPED

40%
GROWTH

EMPLOYEES

3,900+

255,000+
CUSTOMERS

MARKET LEADING 

TECHNOLOGY

257 PATENTS

228 PENDING

100+
OFFICES
WORLDWIDE

SUNNYVALE, CA

HQ

IPO

2009

FortiNet – Korta fakta
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REA på Cyberbrott

http://computersweden.idg.se/2.2683/1.654945/?utm_source=dmdelivery&ut

m_medium=email&utm_content=http%3A%2F%2Fcomputersweden.idg.se%

2F2&utm_campaign=Vecka%2014%20Nu%20är%20det%20rea%20på%20c

y

 Hacka ett användarkonto: 1000:-

 Genomföra ett dataintrång: 3200:-

 DDOS-attack: 50:-/timme

 Kontroll över någons dator: 50:-

 Komma åt ett svenskt bankkonto: 3500:- + %

 Använda någons betalkort: 350:-

 Byta identitet: 11000:-

Cyberbrottslingarna blir allt mer måna om att göra sina kunder nöjda. 

Kundtjänst dygnet runt, stammisrabatter och prova på-erbjudanden har blivit vanligt förekommande.

http://computersweden.idg.se/2.2683/1.654945/?utm_source=dmdelivery&utm_medium=email&utm_content=http://computersweden.idg.se/2&utm_campaign=Vecka 14 Nu är det rea på cy


10

Dagens säkerhetsutmaningar i din IT-miljö

 Ökad exponering, fler vägar in och ut.

 Vassare och mer välriktade attacker

 Högre och högre bandbreddshov. Hänger er säkerhet med?

 För många punktlösningar! Komplext och dålig kontroll!

 Fokus på Internetingången och klienter. Ingen segmentering.
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2016 ÅRS HOTBILD: 

 Socially engineering

» Phishing attacks

 Unpatched software

 Day zero threats

 Malwares, ransomware

 Polymorphic attacks

 Bots

 Advanced Persistent Threats (APT)

 Identity thefts

http://1.bp.blogspot.com/-OREAtyB0rho/TxctOOLwyiI/AAAAAAAAEA0/AcApHGOncNQ/s1600/horse1.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-OREAtyB0rho/TxctOOLwyiI/AAAAAAAAEA0/AcApHGOncNQ/s1600/horse1.jpg
http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCOfUpMqBv8gCFcKpcgodxGEJSw&url=http://www.glogster.com/tsa73/what-does-she-eat-/g-6me4r46picuelf6ok5d7pa0&psig=AFQjCNEVj9Xv0MwiN9BAFChC_4W2C2tRyw&ust=1444810709179287
http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCOfUpMqBv8gCFcKpcgodxGEJSw&url=http://www.glogster.com/tsa73/what-does-she-eat-/g-6me4r46picuelf6ok5d7pa0&psig=AFQjCNEVj9Xv0MwiN9BAFChC_4W2C2tRyw&ust=1444810709179287
http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCN7z0KuBv8gCFUX-cgodBogISQ&url=http://se.clipartlogo.com/free/humor.html&psig=AFQjCNF1DIHn5FE1SyypzaqT5mzcs7W3gQ&ust=1444810575375225
http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCN7z0KuBv8gCFUX-cgodBogISQ&url=http://se.clipartlogo.com/free/humor.html&psig=AFQjCNF1DIHn5FE1SyypzaqT5mzcs7W3gQ&ust=1444810575375225
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BYOD

WAN

Access

Cloud
Edge

Gateway

Cloud
Data

Center

WLAN

LAN

Branch

Office

Home Office

Cloud

Cloud

Internet

S E C U R E  

A C C E S S

S E C U R E  

E N D P O I N T

S E C U R E  

V M

S E C U R E  

C l o u d

Flat internal network

No security visibility

No security controls

Open hacker access

Open threat propagation

Limited damage control

Väl inne är många nät helt vidöppna och oskyddade!
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ISFW - den internt segmenterande brandväggen

 Fortinets ISFW-lösning kompletterar, mycket kostnadseffektivt, 

perimeterskyddet på flera sätt genom att:

» skydda data och resurser ända upp på nivå 7 i OSI-modellen. Eliminerar

det platta nätverket och minimerar omfattningen av en attack.

» ge åtkomst till data baserad på identitet istället för vlan och ipadress

» ge ökad synlighet i hela det interna nätverket. Du får full koll på vad som

sker och kan snabbt identifiera om ett angrepp pågår

» enkelt kunna installeras. Kräver ingen konfiguration i befintligt nätverk

» bibehålla prestandan eller tom öka den om utrustning byts ut.
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FortiSandbox skyddar mot okända hot, day-zero-threats

FortiSandbox emulerar operativsystem och letar efter skadlig 

eller misstänkt aktivitet genom exekevering av filer och källkod 

istället för att att nyttja kända signaturer.

FortiSandbox levererar en robust kombination av proaktiv 

detektering och blockering. Skyddar mot okända hot, 

day-zero-threat!

FortiSandbox upptäckte 99% av okända hot i oberoende 

NSS Labs tester och tilldelades NSS Labs högsta 

statusklassning: REKOMMENDERAD.

FortiSandbox finns som fysisk, virtuell och molnbaserad produkt.



15

Byggstenar i Fortinets ATP-ramverk

FortiGate

FortiMail

FortiWeb

FortiClient

FortiSandbox

FortiGate kontrollerar trafik och nätverksåtkomst

FortiClient skyddar slutanvändares enheter och dess data.

• genom anti-malware, application firewall, web filter, vulnerability 

management, two-factor authentication, remote access

• real-time security updates från våra FortiGuard Labs experter

FortiMail skyddar mot phishing och riktade email attacker 

FortiSandbox analyserar och upptäcker avancerade 

attacker som kan kringgått övriga försvar

FortiWeb skyddar webbaserade applikationer 

program och data exponerad mot Internet

FortiGuard levererar signaturuppdateringar till 

Fortinetprodukter baserat bla på experterers analyser i

syfte att effektivt stoppa attacker
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Hälsokontroll av aktuell säkerhetstatus!

Vi kan enkelt mäta och utvärdera status på

nuvarande säkerhet, produktivitet och prestanda.

Genom att utföra en hälsokontroll :

Fortinet Cyber Threat Assessment = FCTA

En Fortigate ansluts till speglad port och lyssnar 

på vad som sker under ett par timmar eller dagar. 

Sedan kan vi enkelt skapa en kort och koncis rapport som visar

på eventuella brister och existerande problem och pågående attacker!

http://www.colmed.in/stethoscope/stethoscopes-types.html
http://www.colmed.in/stethoscope/stethoscopes-types.html
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Firewall

VPN

Application Control

IPS

Web Filtering

Anti-malware

WAN Acceleration

Data Leakage Protection

Wi-Fi Controller

Advanced Threat Protection

SaaS Gateway

App Control Antivirus Anti-spam

IPS Web App Database

Web

Filtering

Vulnerability

Management

IP

Reputation

Mobile

Security

FortiGate – konsoliderad säkerhetlösning
- Gör mer för mindre

Integrated 

Networking 

& Security 

Gaps are 

eliminated

Consolidated 

Security Policy

Single

Management 

Console
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FW

VPN
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VPN

CPU
Network
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Content

Processor

 10X data center firewall performance

 5X NGFW performance

 Security that keeps up with 

growing bandwidth requirements

(IPsec) (SSL)

Hög säkerhet parallellt med hög prestanda & låg fördröjning har våra konkurrenter svårt med att leverera.

FortiASICs levererar hög säkerhet & prestanda
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GÖR MER FÖR MINDRE ETT STÄNDIGT KRAV!

Ständigt krav är att göra mer med mindre resurser

»Lägsta möjliga TCO uppskattas!

Vad kostar mest, drift eller inköp? 

 Investera rätt och säkerheten optimeras!

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCMP4687L0MgCFUkQLAodBnQAxg&url=http://inside.versature.com/2013/04/premise-based-pbx-vs-hosted-pbx-tco/&psig=AFQjCNEq_WKL0aSTt0611hauL6kDpI-wHA&ust=1445414724313172
http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCMP4687L0MgCFUkQLAodBnQAxg&url=http://inside.versature.com/2013/04/premise-based-pbx-vs-hosted-pbx-tco/&psig=AFQjCNEq_WKL0aSTt0611hauL6kDpI-wHA&ust=1445414724313172
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