MOBOTIX
КИБЕРЗАЩИТА
Една от най-сигурните системи в света:
Обърнете внимание:

Следете вашите устройства:

– Рискът от кибератаки е голямо
предизвикателство в днешни дни.

– Технологията за видеонаблюдение е
жизненоважна част от сигурността като
често е раположена в споделена
корпоративна мрежа; мрежовите устройства
за видеонаблюдение все повече се
превръщат в цел на директни кибератаки.

Всяка връзка трябва да бъде защитена:
– Кибератаките срещу софтуер и хардуер,
свързан с интернет, са все по-голям
проблем. През последните години хакерите
все повече се фокусират върху
използването на най-слабите връзки в
рамките на периметъра на сигурността, за
да получат достъп до критични приложения
и чувствителни данни.

Решение, което отговаря на вашите нужди:
– Отчитайки тази възникваща тенденция,
MOBOTIX разработи набор от вградени
инструменти и функции, позволяващи на ИТ
администраторите по сигурността да
конфигурират всяко устройство, като част от
многослоен подход към киберсигурността.

БРОШУРА CYBER SECURITY

Винаги правилната защита:

Най-високи стандарти за сигурност:

– Тези инструменти, когато се използват
заедно с други защитни елементи, като
защитни стени и мрежово сегментиране,
могат да намалят обхвата на кибератаката,
базиращи се на устройствата MOBOTIX,
като част от политика за сигурен достъп за
администратори и потребители.

– MOBOTIX предлага решение, което
значително надвишава индустриалния
стандарт, като предоставя криптирана endto-end концепция за сигурност. Вътрешното
отделение за научноизследователска и
развойна дейност (R&D) на MOBOTIX ще ви
осигурява киберсигурността и в бъдеще. В
допълнение към това, системата MOBOTIX
бе тествана от външна компания, която е
пазарен лидер в Германия за тестове за
проникване (penetration tests).

Стандартни IP камери

Security functions

MOBOTIX

HTTPS (SSL/TLS) and certificates
Digest authentication for HTTP
Access control list
Modified user and group rights
Intrusion detection
Protection against bots (web crawling)
Encrypted recordings
Encrypted videos and messaging
VPN client
External cyber security sets
Secure software development
Secure, optional connection (MxBus)
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