קופת חולים מאוחדת בחרה ב iSecurity-של חברת רז-לי
לאבטחת שרתי ה System i -של הקופה
הרצליה ,ישראל –  7מאי  - 2009רז-לי סקיוריטי ,ספקית מובילה של פתרונות אבטחת מידע לשרתי System
iשל  ,IBMהודיעה כי קופת חולים מאוחדת בחרה במערכת אבטחת מידע מפיתוחה להגנה על שרתי ה-
 AS400) System iאו  (iSeriesשל קופת החולים.
מערכת  iSecurityשל קופת חולים מאוחדת כוללת  ,Firewallפתרון המספק הגנה מוחלטת מפני חדירות
ושימוש בלתי מורשה – הנתמכת על ידי כל הפרוטוקולים הרלוונטיים .כמו כן ,המערכת כוללת ) IDSמערכת
לשליחת התרעות בזמן אמת( ו ,Screen -פתרון להגנה על עמדות בלתי מאוישות.
בקופת חולים מאוחדת משתמשים ב iSecurity-לניטור הכניסות לשרת מתוך הרשת ומחוצה לה ,חסימת
משתמשים לא מורשים ובדיקת בעיות בכניסות של משתמשים בעלי הרשאה .המערכת מאפשרת לעקוב אחר
הכניסות למערכת ולצפות בנתונים על כל כניסה באמצעות יומן נוח לשימוש.
"מערכת ה iSecurity -עושה את העבודה כמו שצריך ",אמר איציק רג'יניאנו ,איש סיסטם בקופת חולים
מאוחדת" .היא מספקת הגנה הרמטית לשרת ,אך מצד שני מאפשרת ניהול נוח למשתמש".
"מערכות בריאות גדולות נוטות לבחור ב iSecurity-משום שהיא מותאמת לארגון גדול המתאפיין בריבוי
משתמשים והמחזיק במידע מסווג ".אמר אלי שפיץ ,סמנכ"ל פיתוח עסקי ,רז-לי סקיוריטי" .ארגון כזה דורש
פתרון אבטחה איכותי עם רמת ביצועים גבוהה ,שהוא גם בעל ממשק נוח המאפשר לנהל בקלות משתמשים
רבים".
אודות רז-לי סקיוריטי וiSecurity -
רז-לי סקיוריטי ,הממוקמת בהרצליה ,הינה ספקית מובילה של פתרונות אבטחת מידע למחשבי  System iשל
 .IBMהחברה הינה בעלת ניסיון של  25שנים בתחום ,והיא ממנפת את ניסיונה על מנת לפתח ולשווק סדרה
מקיפה של פתרונות מתקדמים לאבטחת מידע – .iSecurity
סדרת המוצרים של רז-לי סקיוריטי הותקנה בהצלחה בלמעלה מ 30 -מדינות iSecurity .כוללת שלוש סדרות
מוצרים:
חבילת ) Preventionמניעה(  -פתרון אבטחה מקיף הכולל ניהול משתמשים וסיסמאות ,הגנת אנטי-וירוס,
•
איתור אירועים מסוכנים ,הגנה על תחנות עבודה ועוד.
חבילת ) Complianceתאימות לדרישות הרגולטור( – פתרון המספק יכולות ניטור ותאימות ,ומספק דיווח
•
אוטומטי של נתוני אבטחה.
מוצרי ) Application Security & Business Analysisאבטחת נתוני יישומים וניתוח מידע עסקי( –
•
פתרונות המספקים דיווח על כל השינויים במידע העסקי של הארגון ,כולל התרעות בזמן אמת ודו"חות
המציגים שינויים על צירי זמן.
לפרטים נוספים:
אלי שפיץ
 VPפיתוח עסקי,
רז-לי סקיוריטי
טלפון09-9588860 :
מיילeli.spitz@razlee.com:
אתרwww.razlee.com :

