
 

 

   www.fortinet.com 
https://www.fortinet.com/solutions/enterprise-
midsize-business/secure-access.html 
 

 

 לרשת אלחוטית מנוהלת ומאובטחת פתרונות פורטינט 
 

בתחום  המובילה ،פורטינטחברת 
 מספקת, בעולםהסייבר סקיורטי 

פתרונות לפתרונות האבטחה ,בנוסף 
מתגים ופיירוול לניהול מלא  ،אלחוט

מנוהלים   ובנייניםאתרים של 
באמצעות מערכת ניהול אחת 

המקושרת לכלל מרכיבי התקשורת 
 .באתר

מלא מקצה פתרון זה מספק כיסוי 
ללקוחות הן בהיבט הניהול לקצה 

ת הפורטיגט כנקודת האחוד והן בהיבט אבטחת המידע לכלל מרכיבי הרשת הכוללים א
ויחידות הגישה  באתרתגי התקשורת לטובת הפצת רשת התקשורת מ,   Gatewayגישה לבניין 

 סנסורים ויחידות  האלחוטיות לצורך חיבור משתמשי האלחוט ויחידות הבניין החכמות כדוגמא
IOT. 

  באמצעות יחידת הפורטיגט בלבד ניהול מלא למרכיבי הרשת

 

 

הפתרונות של קונסיסט לרשת אלחוטית מנוהלת 
ומאובטחת מבוססת פורטינט

קונסיסט היא משווקת מוסמכת של 
חברת פורטינט, המובילה בתחום 

הסייבר סקיוריטי בעולם. קונסיסט 
מספקת, בנוסף לפתרונות האבטחה, 

פתרונות אלחוט, מתגים ופיירוול לניהול 
מלא של אתרים ובניינים מנוהלים 

באמצעות מערכת ניהול אחת 
המקושרת לכלל מרכיבי התקשורת 

באתר.
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  מרכיבי הפתרון

 

  

FortiAP 

 יחידות גישה אלחוטיות במגוון דגמים , יחידות פנימיות ויחידות חיצוניות

 

FortiSwitch  

, מתגים הכוללים  באתרמתגי תקשורת להפצת רשת התקשורת הקווית 

 POEפורטים ומתגי  24/48

 

FortiGate 

היכול לספק  לאתרפורטיגט ראשי הן כנתב גישה לבניין והן כפיירוול ראשי 

 סינון אתרים מלא והגנה בפני תקיפות סייבר

 

SD-WAN Secure   

תמיכה בהוספת מספר קווי תקשורת לאתר לצורך גיבוי ושרידות הבניינים 

 המנוהלים

 

 

והן באתר הראשי  FortiCloudמערכת ניהול אחודה הן בענן 

FortiManager 

 

FortiExtender 

 עבור גיבוי נוסף לבניין LTEמודם 

 

מרכיבי הפתרון
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   איור עקרוני לפתרון אלחוט מנוהל ומאובטח

 

 

  

 

 

 

דוגמא לפתרון אלחוט מנוהל ומאובטח                     
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 עבור רשת אלחוטית מנוהלת ומאובטחתפורטינט חברת פתרונות  נותיתרו

 

  

  
 הטמעה מקצה לקצה

 
 מוצרי הטמעה מבוססת ענן של 

FortiAP  ,FortiWiFi  ,FortiGate  ו
FortiSwitch 

המערכת כוללת רישום ל 
FortiCloud מאפשרת למוצרים ו

לשייך את עצמם בצורה מהירה 
ללא רמת מיומנות גבוהה  

 מצד המשתמש. מומחיות גבוההו
 

  
 

 ויתרונות  דגשים
 
 
 
 

 עם הקצאה המכשיר בנגיעה אחת 

FortiDeploy ™ 

 ניהול תצורה מרכזי 

 נראות אפליקציות ברשת 

 אנליטיקות וסינון תעבורה 

 שמירה על לוגים לאורך זמן 

 בענן sandboxingהפעלת  

 Rogue APאיתור  

 מיפוי מלא למשתמשי האלחוט 

 ניתוח שימוש ברשת האלחוט 

 הגדרות מתקדמות ברשת האלחוט 

  גיבוי ושדרוג הרשת 

 

 
 יכולת שדרוג מלאה

 
כפתרון מובנה ענן, הפתרון שלנו 

מאפשר להגדיל את המערכת 
בהתאם לצרכי הגידול של העסק 

 בצורה קלה, נוחה ומהירה

 

  
 ניהול קל ויעיל

 
לניהול אחוד ממשק משתמש 

המאפשר שליטה,  אתריםמספר 
ודיווח בו   יכולת מעקב,    נראות
 זמנית.

 

יתרונות הפתרונות מבוססי פורטינט של קונסיסט עבור רשת אלחוטית מנוהלת ומאובטחת

לקבלת פרטים נוספים: ראובן כהן
מנהל תחום תשתיות וסיסטמס: 050-7501031 

reuvenc@consist.co.il

הטמעה מקצה לקצה

יכולת שדרוג מלאה

ניהול קל ויעיל
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