
A Balasys Közép-Európa egyik vezető IT-biztonsági gyártója. A cég 
2000-ben a világ első moduláris proxy tűzfalának elkészítésével vált 
ismertté, amely már akkor a Zero Trust elvei szerint épült. Az azóta eltelt 
időben a vállalat Zero Trust portfolióját saját fejlesztésű hálózatbiztonsági 
szoftvereivel és piacvezető nemzetközi jogosultságkezelési megoldások- 
kal tette teljessé, valamint felépítette magasan képzett mérnökökből álló 
integrációs csapatát. A Balasys elkötelezett a folyamatos innováció iránt; 

úttörő megoldásokat fejleszt az API-k, az ipari irányítórendszerek (ICS), 
az IoT-eszközök és a legacy rendszerek védelme területén.

Zero Trust portfoliójának legújabb ékköve a Proxedo API Lifecycle 
Platform, ami az API-infrastruktúrák mélységi védelme mellett API- 
menedzsment, WAF és csalásmegelőzési képességekkel is rendelkezik.

20 éves IT biztonsági tapasztalat

A proxy-technológia úttörői

Rugalmas, "feketeöves" mérnökcsapat

Mérnöktől-mérnöknek filozófia

Egyedi biztonsági problémák megoldása

Erős K+F és innováció

Hazai fejlesztésű szoftverek

Balasys Proxedo Family

ZORP GATEWAY
Nagyvállalati hálózatok rugalmas védelme

A Zorp Gateway egy rendkívül rugalmas, többcélú biztonsági átjáró, 
amely részletekbe menően képes szabályozni a forgalmat, hogy 
megvédje a vállalati hálózatokat a fejlett kiberfenyegetésektől. A Zorp 
Gateway lehetővé teszi a titkosított és titkosítatlan hálózati kommunikáció 
alapos ellenőrzését, beleértve a forgalom szűrését és módosítását. 
Rugalmas architektúrájának és szkriptelhető konfigurációjának 
köszönhetően cége olyan egyedi hálózatbiztonsági problémákat is 
megoldhat, amelyekre a hagyományos tűzfalak nem képesek.

Zero Trust biztonsági rendszer 

Kritikus rendszerek védelme

Hálózati autentikáció

Legacy rendszerekkel való kompatibilitás

Hálózatfelügyelet & hibakeresés

Többrétegű csalásmegelőzés

Hálózati adatvédelem & titkosítás

Biztonsági megfelelés & audit

PROXEDO API LIFECYCLE PLATFORM
Ne engedje, hogy az API-jai Ön ellen forduljanak

A Proxedo API Lifecycle Platform olyan moduláris megoldás, amellyel 
nemcsak kezelheti, de meg is védheti API-jait. Végpontok közötti 
API-biztonsági eszközkészletével vállalata elháríthatja az API-specifikus 
fenyegetéseket, automatizált támadásokat, APT-ket és csalási 
kísérleteket. A megoldás központi eleme az API Security modul, egy 
speciális biztonsági átjáró, amely részletesen felügyeli és szabályozza az 
alkalmazásforgalmat. Az API-biztonság mellett portfóliónk web- 
alkalmazás tűzfalat, valamint API-menedzsment és csalásmegelőzési 
szolgáltatásokat is kínál. A fejlett funkcionális modulok az API Security 
modullal szorosan együttműködve átfogó biztonsági és menedzsment 
réteggel látják el API-környezetét.

Az API Security modul Deep Packet Inspection (DPI) technológia 
alkalmazásával kikényszeríti a testre szabott biztonsági irányelveit.

Az API Management modul támogatja a fejlesztői és felhasználói 
közösségeket az API-k teljes életciklusának kezelésében.

A Web Application Firewall modul a HTTP-forgalom felügyeletével 
és szűrésével védi webes szolgáltatásait.

A Fraud Detection modul csökkenti a gyanús pénzügyi tranzakciók 
számát az eszközök azonosításával és alternatív adatforrások 
használatával.

A BALASYSRÓL



BALASYS DISZTRIBÚCIÓ

ONE IDENTITY 
Unified Identity Security

A One Identity, a Quest Software üzletága, lehetővé teszi a 
szervezetek számára egy jogosultság-központú biztonsági stratégia 
kialakítását. Egyedülállóan széles és integrált jogosultságkezelési 
portfóliója tartalmazza a fiókkezelést, a jogosultság-szabályozást és 
adminisztrációt (IGA), valamint a privilegizált hozzáférés-kezelést is. A 
One Identity az ügyfelek megbízható globális partnere, megoldásait 
világszerte 7500 ügyfél használja több, mint 125 millió felhasználói 
azonosító kezelésére.

Jogosultság- és hozzáférés-kezelés

Active Directory fiókok életciklus kezelése

Kiemelt felhasználókezelés

Nagyvállalati (központi) naplókezelés

QUEST 
Where Next Meets Now

A Quest olyan szoftveres megoldásokat kínál, amelyek az új 
technológiák előnyeit használják ki az egyre összetettebb 
informatikai környezetben. Az adatbázis-kezeléstől, rendszer- 
felügyeleten át az Active Directory és az Office 365 kezeléséig, a 
Quest segít az ügyfeleknek soron következő informatikai problémájuk 
megoldásában. A Quest világszerte több, mint 130 000 vállalat, 
köztük a Fortune 500 cégek 95%-ának megbízható szolgáltatója a 
proaktív IT menedzsment és felügyelet terén.

Adatbázis-menedzsment

Adatvédelem

Microsoft platform-menedzsment

Egységes végpont-menedzsment

Teljesítmény-felügyelet

A Balasys Professional Services csapata magas színvonalú támogatást 
nyújt a Balasys, a One Identity és a Quest megoldásainak tervezéséhez, 
telepítéséhez és testreszabásához.  A saját fejlesztésű termékeink 
szállítása mellett a One Identity kiemelt szolgáltató partnerei vagyunk a 
közép-európai régióban, így komplex projektek esetén is teljes körű 
szolgáltatást tudunk kínálni a felméréstől a bevezetés utáni 
terméktámogatásig.

•    Projektméretezés, -tervezés, -kivitelezés és testreszabás
•    Zero Trust transzformációs projektek menedzselése
•    Magasan képzett, szenior mérnökcsapat
•    Hagyományos és online képzések
•    24/7 magyar nyelvű gyártói támogatás
•    Privilegizált támogatási szolgáltatások
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