
• firewall s DMZ 

• Open VPN 

• proxy server 

• HTTP server 

• FTP server 

• DNS server 

• souborový server 

• poštovní server (SMTP, IMAP, POP3) 

• antispam 

• antivir 

• monitorování dostupnosti služeb 

• omezení přístupu na vybrané weby 

• sledování aktivit uživatelů na internetu 

• reporty 

• Intrusion Detection System 

• prioritizace provozu (QoS) 

• Traffic Shaping 

• omezení rychlosti pro vybrané P2P aplikace 

• Instant messaging, VoIP systémy 

• a další… 

Whitesoft, s. r. o. 
Tanvaldská 345, 463 11 Liberec 30 

tel.: +420 483 100 555, +420 777 337 668 
whitewall@whitesoft.eu 

Základní konfigurace 

Doplňkové služby 

Pokud … 

• si uvědomujete rizika, která přináší připojení k internetu 

• nedůvěřujete levným „krabičkám“ a firewallům vhodných 

spíše pro domácí použití 

• chápete, že firewall pro spolehlivou funkci vyžaduje pravidelnou 

správu 

• se díváte dopředu a chcete být připraveni bez zvýšených 

nákladů i na budoucí potřeby firmy (např. zřízení VPN apod.) 

• upřednostňujete vlastní řešení a nezávislost na dodavatelích 

• chcete usínat s pocitem, že Vaše data jsou v bezpečí za 

rozumnou cenu 

… je Whitewall řešením právě pro Vás! 

Jak Whitewall vypadá? 

Whitewall je počítač formátu Micro-ITX (tedy velmi malý oproti běžným počítačům), 

takže nezabírá prakticky žádné místo. Výhodou malého formátu je také snížená  

spotřeba elektrické energie a minimální hlučnost. 

Whitewall používá jako operační systém Endian. Whitewall tak může spravovat 

jakýkoliv administrátor s potřebnými znalostmi a zákazník není proto vázaný na 

dodavatele při výběru správce.  

Kolik Whitewall stojí? 

Whitewall 

Cena obsahuje: 

• hardware (počítač) 

• potřebnou UTP kabeláž 

• úvodní konfiguraci vybraných 

služeb ze základního seznamu 

• instalaci u zákazníka 

• technickou dokumentaci 

• důkladné otestování před 

předáním do ostrého provozu 

 

19 900 Kč 

Roční smlouva o podpoře 

Smlouva zahrnuje: 

• aktualizace (antiviru, jádra, balíčků,  

antispam filtru) 

• správu (sledování vytížení a incidentů,  

pravidelná kontrola, ladění, zálohování,  

monitorování dostupnosti) 

• služby (podpora po telefonu/emailu,  

poskytnutí záložního hardwaru,  

garantovaný čas obnovy, věrnostní slevy) 

 

9 900 Kč 

Zákazníkům, kteří se nerozhodnou pro uzavření smlouvy ihned, nabízíme podporu systému Whitewall za 
jednotnou hodinovou sazbu 1000 Kč platnou pro jakékoliv požadované úkony. Smlouvu je možné uzavřít 
i dodatečně, vždy s platností jeden rok od data uzavření. 

V šichni víme, jak nezbytné je ve světě dnešního obchodu připojení k internetu. Všichni 
také víme, jaká rizika jsou s připojením k internetu spojená. Ochránit data před těmito 

riziky bývá složité a nákladné. 

Nabízíme Vám řešení, které v sobě spojuje spolehlivost s nízkou cenou. Nabízíme Vám Whitewall. 

Komplexní systém 
ochrany Vašich dat 

hitewa

minimální  rozměry • minimální  spotřeba energie  •  ši roká nabídka služeb již  v základní  konfiguraci  


