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F i l t e r B o X - Solução de filtragem de conteúdos
Navegue em segurança com Filter Box
Elimine da sua rede conteúdos de carácter pernicioso, tais como:

Filter Box é um verdadeiro filtro de conteúdos, e
utiliza vários métodos de filtragem
•
•
•
•
•
•
•
•

Pornografia ou
linguagem ofensiva

Vírus, worms, spam,
crackers, outros...

Acesso não autorizado
a site’s de jogo

Vantagens:
- Limita a exposição a riscos de segurança como vírus e códigos maliciosos.
- Reduz tráfego indesejado na sua rede preservando a largura de banda.
- Proteger a sua rede contra os abusos do uso da Internet.
- Sem necessidade de alterar a estrutura de rede actual.
- Produz ficheiros de relatório em formato CSV (para fácil importação em Bases de
Dados) com identificação individual de utilizador.
- Redução de custos em licenças individuais de software por computador
- Sistema de configuração simplificada via Web Browser
- Compatível sistemas com Windows 2000, Windows XP, Windows 2003, Windows Vista,
Mac OSX, BSD e Linux.

Características:
- Statefull firewall de nível profissional de fácil configuração
- Acelerador de acesso Web por proxy transparente
- DMZ com separação física
- Actualização automatizada de regras de filtragem de conteúdos
- Capacidade de armazenamento de ficheiros (NetStorage)

por domínio, URL e/ou IP.
por conteúdo - texto ou html de páginas cujo conteúdo seja considerado de obsceno
(sexual, racial, violento, etc.).
por imagem.
análise de e-mail’s.
por tipo de ficheiro (extensão ou conteúdo).
limitação de POST’s.
pode funcionar sobre uma “whitelist”
capacidade de limitar/bloquear uploading (ex: anexos em e-mail’s)

