Webbfilter
Advania erbjuder tjänsten Webbfilter som utgör
ett skydd mot webbaserade hot och genererar
tryggare webbtrafik.
De flesta verksamheter är beroende av en flödande
webbtrafik för att medarbetare ska kunna utföra sina
arbetsuppgifter. På internet exponeras dock användare
dagligen av otaliga hot som innebär risker för såväl
användaren själv som för verksamheten. Tjänsten
Webbfilter erbjuder programvara som aktivt eliminerar
dessa risker genom att förhindra åtkomst till webbplatser med skadligt innehåll. Åtkomsten styrs genom
uppsatta policys och regelverk som appliceras i filter.
Dessa hindrar opålitlig webbtrafik från att ta sig in i
interna nätverk och utsätta verksamheten för skadlig
kod i form av bland annat virus, trojaner, maskar, spionprogram och adware.
Produkterna som erbjuds inom tjänsten har förmåga
att identifiera extremt avancerade hot som annars kan
komma att undgå filtreringen. Detta gör att användaren
tryggt kan röra sig på webben utan att riskera att öppna
upp för skalig kod. Filtret skannar även utgående trafik
för att säkerställa att konfidentiell information inte
läcker ut från verksamheten, vilket annars kan ske
av såväl misstag som på grund av IT-relaterade sårbarheter. Tjänstens förmåga att skydda den utgående
trafiken utgör en viktig komponent för att minska
risker vid bland annat molnbaserad fildelning.

Analys och riskvärde
Inom tjänsten används olika tekniker för att identifiera
och analysera webbplatsers skadlighet, vilket baseras
på senaste information från miljontals endpoints

världen över. Genom analysen genereras ett riskvärde
för respektive URL, som avgör huruvida åtkomst godkänns eller inte. Riskvärdet för webbinnehållet uppdateras kontinuerligt utifrån senaste status och reglerar
därmed användarens åtkomst i realtid. Vad som antas
som ett godkänt riskvärde anpassas efter varsamhetens
behov, för att inte förhindra mer webbtrafik än nödvändigt.

Statistisk översikt
Tjänsten bidrar även med statistik över hur verksamhetens datorer används vad gäller besökta adresser och
upp- och nedladdning samt en överblick över versioner
av webbläsare. Detta gör det möjligt för verksamheten
att identifiera riskabelt användande och brister.

Tjänstepaket
Webbfilter erbjuds dels genom att Advania förser verksamheten med de produkter och verktyg som krävs,
alternativt att Advania managerar och underhåller
tjänsten. Vidare kan webbfilter kombineras med andra
säkerhetslösningar för ett ökat skydd.
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