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Fortinet: een introductie
Fortinet heeft een missie: de meest innovatieve en best presterende beveiligingsstructuur voor netwerken te leveren 
en IT-infrastructuren veiliger en eenvoudiger te maken. Wij zijn een toonaangevende, wereldwijde leverancier van 
beveiligingsapparatuur voor de netwerken van internet- en telecombedrijven, datacenters, ondernemingen en 
bedrijven met verspreide vestigingen.

Als marktleider en wereldwijde leverancier van revolutionaire beveiligingsoplossingen voor netwerken, levert Fortinet 
innovatieve producten, abonnementen en licenties die superieure bescherming bieden tegen bedreigingen en 
klanten helpen hun security-infrastructuur te vereenvoudigen.

 Fortinet heeft haar kennis van 
hardwareontwerp benut om 
continu haar gespecialiseerde 
firewalls te verbeteren. Fortinet 
levert door hun jarenlange 
ervaring vergelijkbare features 
als haar concurrenten maar 
met een betere performance 
en tegen een betere prijs 

prestatieverhouding. Gartner, 2016

Netwerk 
Performance

Onze klanten krijgen beide

Geavanceerde 
Beveiliging
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Fortinet: Wereldwijd leider in Netwerk-security
Highlights: 2000 tot heden
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OPKOMENDE SECURITY-UITDAGINGEN

Moderne netwerken  
zijn grenzeloos 

IoT en de Cloud vergroten de kans op 
een attack. Grenzen vervagen. Er zijn 

steeds meer wegen in en uit.

Vertraging betekent achter 
de feiten aanlopen 

Security is een bottleneck geworden; 
ondernemingen sluiten compromissen 

rond beveiliging om performance-
doelstellingen te kunnen behalen.

Complexiteit is  
de vijand van veiligheid 

Vele verschillende point-oplossingen 
creëren gaten in de beveiliging en 

bemoeilijken de respons op bedreigingen; 
geen communicatie of coördinatie.

Segmentatie 
en intelligente security met 

volledige zichtbaarheid van de 
gehele infrastructuur en alle 

datastromen.

Krachtige 
high-performance security 
met een hoge performance 
die alles beschermt, van IoT 

tot en met de Cloud.

Naadloze 
communicatie, samenwerking met  

één centraal management 
tool waarmee u alle security 
componenten kunt beheren.

NIEUWE SECURITY-STRATEGIEËN
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Onze visie: de Fortinet Security Fabric
De Fortinet Security Fabric is een benadering van security die is ontworpen om zich dynamisch aan te passen 
aan de snelle ontwikkelingen op het gebied van de IT-infrastructuur. Een eenvoudige aanpak die Fortinet’s 
prijswinnende technologieën naadloos combineert tot één intelligente, gecoördineerde beveiligingsstructuur. De 
Fortinet Security Fabric biedt échte end-to-end bescherming, van datacenter, cloud, branch tot de endpoints.

Een Security Fabric die zich 
BEWUST is  

van alle security-elementen

Een Security Fabric die 
SCHAALBAAR is binnen alle 
mogelijke beveiligingsaspecten

Een Security Fabric voor  
proactief OPVOLGBARE 

informatie en detectie van en 
bescherming tegen bekende én 

onbekende bedreigingen

FORTINET ONDERSCHEIDT DRIE TRENDS:

Cloud-adoptie versnelt
– beveiliging is nog steeds 

belangrijk

Exponentiële groei van met 
netwerken verbonden ‘dingen’ – 

6,4Mrd in 2020

Tekort aan kennis -
bedrijven worstelen  

met security
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Fortinet Security Fabric
Een architectuur dat voorziet in:

BROAD    Zichtbaarheid & bescherming 
van de Digital Attack Surface 
 
INTEGRATED   Detectie van 
geavanceerde threats 
 
AUTOMATED   Response en een 
continue trust assessment

Geleverd als:
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Waarom Fortinet Security Fabric? 
Traditioneel werden netwerken beveiligd door een lappendeken aan producten op verschillende punten of via één 
centraal platform. Door de grotere complexiteit en door de hogere eisen die gesteld worden aan het beleid en 
management van bedrijfsmiddelen en beveiliging, vormt de performance van netwerken steeds meer een knelpunt, 
dat uitnodigt om kwetsbaarheden en gaten in de beveiliging uit te buiten.

Elk element in de 
structuur is zich bewust 

van het andere, waardoor 
beleid, informatie rond 

bedreigingen en informatie 
rond datastromen en 
applicaties constant 

gedeeld worden.

Als antwoord hierop pakt Fortinet de echte issues waar bedrijven mee te maken hebben aan door oplossingen te leveren die 

naadloos, intelligent en krachtig zijn.

  Complexiteit verminderen – één ‘single pane of glass’ die alle beveiligingstechnologieën beheert

  Aanpak zonder compromissen – het inruilen van performance voor veiligheid is niet meer nodig

  Verminderen van de overhead in security-management 

  Het aantal punten waar aangevallen kan worden verminderen, waardoor er minder gaten over blijven om het netwerk binnen te dringen

 Verbeterde bescherming via real-time threat intelligence, verzorgd door FortiGuard

   Netwerk Security – Fortinet’s Secure SD-WAN is gebaseerd op de FortiGate en voorziet in next-generation security en 

networking mogelijkheden om de doeltreffendheid van WAN te verbeteren, zonder concessies te doen op het gebied 

van security.

De Fortinet Security Fabric definieert de Next Generation in de aanpak van netwerkbeveiliging. Het is de enige end-to-end 

beveiligingsoplossing die geen compromissen sluit om tegemoet te komen aan de geavanceerde veiligheidsuitdagingen 

waar netwerken tegenwoordig mee te maken hebben.

NETWERKBEVEILIGING ZONDER COMPROMISSEN

NAADLOOS INTELLIGENT KRACHTIG
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Fortinet SD-WAN 
Network Security biedt het breedste aanbod aan enterprise firewalls en levert segmentatie orchestration van branch 
tot aan datacenter en cloud. De Network Security oplossing van Fortinet is het middelpunt van de Security Fabric, 
waardoor geavanceerde beveiliging kan worden toegepast binnen een geheel enterprise netwerk, bestaande uit:
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FortiGuard
250.000 Klanten  
+ 2.000.000 sensoren wereldwijd  
+ honderden FortiGuard-onderzoekers 

Alle Fortinet-oplossingen leveren data aan en ontvangen real-
time updates vanuit FortiGuard, waardoor alle aangesloten 
apparatuur verzekerd is van up-to-date bescherming. 

Deze krachtige combinatie van eigen onderzoek, informatie 
vanuit de branche en machine learning zorgt ervoor dat 
Fortinet hoog scoort in de testen van NSS Labs.

BEVEILIGD 
DOOR 

FORTIGUARD.

Application 
control

Antivirus

Anti-spam 
Security

Web 
Security

Database 
Security

IP-reputation

Vulnerability 
Management

Intrusion 
prevention

Web 
filtering

Global Fortinet Device 
Footprint

Per minuut

35.000 Bedreigende gebeurtenissen

21.000 Spam e-mails onderschept

470.000 Netwerk-indringers afgeweerd

95.000 Malware-programma’s geneutraliseerd

160.000 Kwaadwillende websites geblokkeerd

32.000 Botnet C&C-pogingen verijdeld

43M Website categorisatie-verzoeken

46M Nieuwe & aangepaste spamregels

1.000 Nieuwe regels om indringing te voorkomen

1,8M Nieuwe & aangepaste antivirus-definities

1,4M NieuweURL-beoordelingen

8.000
Uur aan wereldwijd onderzoek naar 
bedreigingen

Per week

190 Terabytes aan bedreigingsvoorbeelden

18.000 Regels om indringing te voorkomen

5.800 Regels voor application-beheer

250M Beoordeelde websites in 78 categorieën

262 Dag-nul-bedreigingen ontdekt

Totale database
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Unified Threat Management (UTM)

38%  
of breaches caused 
by Application 
Vulnerabilities

Connected Unified Threat Management (UTM) is een alles-in-één oplossing 
die meerdere beveiligingsfuncties combineert in één packet met maximale 
ondersteuning en uitstekende integratie.

In het MKB spelen andere uitdagingen en andere eisen een rol dan bij 
grotere ondernemingen, maar de bedreigingen zijn net zo reëel en vrijwel 
hetzelfde.

  Aanvallen tegenhouden voordat zij het netwerk binnendringen

  Volledig beheer van het netwerk vanuit één platform

  Optimaliseren van datastromen op basis van applicatie-prioriteiten

  Alle apparatuur beschermen, inclusief BYOD

UTM is een betaalbare oplossing, die geavanceerde functies uit het 
grootbedrijf beschikbaar maakt voor het MKB. 

62% 
data breaches 
target SMB

FortiGate 
Unified Threat 
Management

FortiAP 
Secure Wireless 

LAN Access 
Points

FortiSwitch 
Secure Access 

Switches

FortiClient 
Endpoint Security

FortiMail 
Email Server and 

Security

FortiWeb 
Web Application 

Firewall
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FortiGate
FortiGate biedt betere schaalbaarheid, maximale ondersteuning 
en uitstekende integratie. Onze firewalls leveren dezelfde mate 
van beveiliging, van een klein kantoor tot een telecomprovider, 
managed security service provider (MSSP) of systems integrator 
(SI).

FortiGate’s aanbod
• Reduceer de hoeveelheid middelen die nodig zijn om security 

en infrastructuur te beheren 

• Één plaats voor alle support

• Bescherming via meerdere lagen 

Verkort de salescyclus door een Cyber Threat Assessment 
aan te bieden
• FortiGate-installatie

• 7 Dagen netwerkanalyse

• Geeft eindgebruikers een helder beeld van de risico’s, het 
applicatiegebruik en het gedrag op het netwerk.

Voor meer informatie: neem contact op met het Exclusive 
Networks Fortinet team.

23% 
van de ontvangers 
opent phishing- 
berichten en 11% 
klikt op de bijlagen 
Verizon 2015 Data Breach  
Investigation Reports

VERKOOPTIP
Voeg een FortiSandbox 
Cloud-licentie toe aan 
kleinere FortiGates om nog  
betere beveiliging te bieden
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Vergroot uw deals
Biedt uw klanten meer met de UTM en Enterprise bundaanbiedingen.

FortiGate 100E UTM-bundel SKU Beschrijving Enterprise-bundel SKU Beschrijving

8x5 1 Jaar FG-100E-BDL Application Control, IPS, AV, 
Botnet IP/Domain, Mobile 
Malware, Web Filtering and 
Antispam & 8x5 FortiCare

FG-100E-BDL-871-12 Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Mobile Malware, 
Web Filtering, Antispam, FortiSandbox Cloud including Virus 
Outbreak and Content Disarm & Reconstruct & 8x5 FortiCare8x5 3 Jaar FG-100E-BDL-900-36 FG-100E-BDL-871-36

24x7 1 Jaar FG-100E-BDL-950-12 Application Control, IPS, AV, 
Botnet IP/Domain, Mobile 
Malware, Web Filtering and 
Antispam & 24x7 FortiCare

FG-100E-BDL-974-12 Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Mobile Malware, 
Web Filtering, Antispam, FortiSandbox Cloud including Virus 
Outbreak and Content Disarm & Reconstruct & 24x7 FortiCare24x7 3 Jaar FG-100E-BDL-950-36 FG-100E-BDL-974-36

FortiGate 200E UTM-bundel SKU Beschrijving Enterprise-bundel SKU Beschrijving

8x5 1 Jaar FG-200E-BDL Application Control, IPS, AV, 
Botnet IP/Domain, Mobile 
Malware, Web Filtering and 
Antispam & 8x5 FortiCare

FG-200E-BDL-871-12 Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Mobile Malware, 
Web Filtering, Antispam, FortiSandbox Cloud including Virus 
Outbreak and Content Disarm & Reconstruct & 8x5 FortiCare8x5 3 Jaar FG-200E-BDL-900-36 FG-200E-BDL-871-36

24x7 1 Jaar FG-200E-BDL-950-12 Application Control, IPS, AV, 
Botnet IP/Domain, Mobile 
Malware, Web Filtering and 
Antispam & 24x7 FortiCare

FG-200E-BDL-974-12 Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Mobile Malware, 
Web Filtering, Antispam, FortiSandbox Cloud including Virus 
Outbreak and Content Disarm & Reconstruct & 24x7 FortiCare24x7 3 Jaar FG-200E-BDL-950-36 FG-200E-BDL-974-36

FortiGate 300E UTM-bundel SKU Beschrijving Enterprise-bundel SKU Beschrijving

8x5 1 Jaar FG-300E-BDL Application Control, IPS, AV, 
Botnet IP/Domain, Mobile 
Malware, Web Filtering and 
Antispam & 8x5 FortiCare

FG-300E-BDL-871-12 Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Mobile Malware, 
Web Filtering, Antispam, FortiSandbox Cloud including Virus 
Outbreak and Content Disarm & Reconstruct & 8x5 FortiCare8x5 3 Jaar FG-300E-BDL-900-36 FG-300E-BDL-871-36

24x7 1 Jaar FG-300E-BDL-950-12 Application Control, IPS, AV, 
Botnet IP/Domain, Mobile 
Malware, Web Filtering and 
Antispam & 24x7 FortiCare

FG-300E-BDL-974-12 Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Mobile Malware, 
Web Filtering, Antispam, FortiSandbox Cloud including Virus 
Outbreak and Content Disarm & Reconstruct & 24x7 FortiCare24x7 3 Jaar FG-300E-BDL-950-36 FG-300E-BDL-974-36
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FortiGate Sizing – Quick Guide
Stel de juiste vragen om tot een passende oplossing te komen voor uw klanten

Bel uw Fortinet-
vertegenwoordiger

Heeft u meer dan 500 
gebruikers of wilt u 

netwerkverbindingen 
combineren voor een 
betere performance?

Aantal 
gebruikers?

Aantal 
gebruikers?

Bel uw Fortinet-
vertegenwoordiger

Dit schema geeft alleen een indicatie. Voor een nauwkeurig advies is een PoC 
nodig en betrokkenheid van een Fortinet SE. **Threat Prevention biedt IPS, 

Application Control, Web Filtering en Malware Protection

FG500E
2x 10 GE SFP+,
10x GE RJ45,

8x GE SFP

FG300E
6x GE RJ45,
4 x GE SFP

FG300E
6x GE RJ45,
4x GE SFPFG60E

10x GE RJ45

FG100E
20x GE RJ45,

2x Shared Port Pairs

FG300E
6x GE RJ45,
4x GE SFP

JA

JA

JA

NEE

NEE

Heeft u 
 1Gb of 10Gb 

interfaces nodig?

10Gb (als meer dan 2x 10Gb 
poorten nodig zijn, neem dan 

contact op met Fortinet)

251-500

<50

51-250

>200Mb

<250

1Gb

Heeft u
Threat Protection 

nodig?
**Zie hieronder

Wat is uw
internet-

bandbreedte?

Betreft uw aanvraag
netwerkbeveiliging 

tegen externe 
bedreigingen?

FG100E
20x GE RJ45

2x Shared Port Pairs

NEE

<200Mb

251-500
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Veilige Wi-Fi-toegang
Steeds meer organisaties zijn op zoek naar een geïntegreerde beveiligingsoplossing. 
Als enige beveiligt Fortinet’s Wi-Fi-oplossing vanaf het access point tot en met de 
grens van het netwerk, met:

 Geïntegreerd toegangs- en beveiligingsmanagement – bedraad en draadloos

 Diepgaande, uitgebreide detectie en bescherming tegen bedreigingen   

 Ongeëvenaarde zichtbaarheid en controle over applicaties

 Up-to-date beveiligingsinformatie via FortiGuard Labs

Cross-sell de Secure Access-oplossingen van Fortinet aan uw bestaande klanten 
die hun beveiligingsbeleid willen uitbreiden tot aan de rand van het netwerk.

Haal nieuwe klanten binnen met een unieke combinatie van bedrade  
en draadloze netwerken, met geïntegreerde beveiliging van een marktleider.

Verkoop de cloud-managed Wi-Fi-oplossing van Fortinet aan MKB-bedrijven  
en aan organisaties met verspreide vestigingen zoals restaurant- en  
retailketens, ondernemingen met lokale vestigingen, medische klinieken  
en scholen.

BYOD vergroot het aantal plaatsen 
waar binnengedrongen kan worden

VERKOOPTIP
  Vertel uw 
klanten dat alle 
FortiGates Wi-Fi- 
mogelijkheden 
bieden. 

  Voeg extra access 
points toe aan uw 
offerte.

23

Miljard
verbonden 

apparaten in 
2020
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Ransomware
Ransomware is een aanvalstype dat gebruik maakt van 
onopvallend geïnstalleerde malware die de bestanden van het 
slachtoffer verbergt of versleutelt en vervolgens om betaling 
vraagt in ruil voor de sleutel tot de bestanden.  

Ransomware komt over het algemeen binnen via een Trojan 
virus en kan servers, e-mails en harde schijven infecteren, 
waardoor bedrijven niet meer bij hun eigen bestanden kunnen.

Omdat ransomware veel geld kost en bovendien slecht is voor 
de bedrijfsreputatie, prefereren veel organisaties te betalen in 
plaats van dit type aanvallen openbaar te maken.

De nieuwe GDPR-regels eisen dat bedrijven vanaf mei 2018 
details rond datalekken bekendmaken, wat het risico meebrengt 
van nog grotere security-problemen, los van de slechte PR en 
schade aan hun organisatie.

WAARGEBEURD 
VOORBEELD VAN 
EEN FINANCIAL 
SERVICES ORGANISATIE

 2 tot 3 maal per week 
aangevallen

 Ongeveer 7 tot 10 infecties per 
week

 Vooral gericht op Senior 
Executives (Whaling)

 Iedere Ransomware-gebeurtenis 
kostte ongeveer €1.150

€1.150 x 7 x 52 = €418.600 per jaar
Gigantische kansen voor resellers:  
€12 miljard
Voorspelling van de MKB-uitgaven  
voor netwerken en security
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Endpoint Protection Platform lockdown 
in geval van infectie, vanuit de 
Next Generation Firewall FortiView 
FortiSandbox

Bekende bedreigingen uit web- en 
messagingverkeer worden geblokkeerd op de 
Next Generation Firewall, de Web Application 
Firewall en de Secure Email Gateway.

FortiSandbox levert updates van de 
URL- en Antivirus-database 
voor detectie van verdachte 
gebeurtenissen.

Onbekende URLs en 
bestanden worden 
toegevoegd aan de 
FortiSandbox

Advanced Threat Protection

Fortinet Advanced Threat Protection (ATP) biedt uw klanten:

 Volledige zichtbaarheid van en controle over het netwerk, de cloud en alles ertussen

 Detectie van bekende en onbekende bedreigingen

 Geïntegreerde Sandbox met FortiGate, FortiWeb, FortiMail en FortiClient voor een complete 
end-to-end-oplossing

 Isolatie van een aanval binnen enkele minuten vanwege de real-time updates vanuit FortiGuard

 Uniek hardware-ontwerp voor de hoogste performance

EEN EFFECTIEVE 
OPLOSSING TEGEN

RANSOMWARE
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FortiSandbox 
Sandboxing heeft bewezen een krachtig instrument te zijn voor 
geavanceerd bescherming tegen bedreigingen.

FortiSandbox is een strategisch wapen in de oorlog tegen 
ransomware. Door verdachte codes of URL’s te isoleren 
in een aparte, veilige omgeving zorgt FortiSandbox dat 
bedrijfsgegevens veilig zijn voordat de indringer kan toeslaan.

Security-uitdagingen
Meer geavanceerde bedreigingen zijn alom aanwezig 
en moeilijk te detecteren en te isoleren.

55%

63%
van bedrijven meldt 2 

tot 5 verschillende typen 
cyberaanvallen.

De rol en de effectiviteit  
van de Sandbox
Sandboxes spelen een belangrijke rol in de 
verdedigingsstrategie, door operationele 
omgevingen te repliceren, verdachte code 
te laten draaien en vervolgens het gedrag te 
rapporteren. Zo kunnen zij voorheen onbekende 
bedreigingen blokkeren en isoleren.

87%
van security-professionals meldt 
dat sandboxes belangrijke 
informatie leveren die hen helpt 
bedreigingen te identificeren. 

van organisaties meldt 6 of meer 
cyberaanvallen of datalekken in de 
afgelopen 12 maanden. 

WAARGEBEURD 
VOORBEELD
In 2016 was Ashley Madison 
slachtoffer van een aanval, waarbij 
gebruikers om losgeld werden gevraagd 
nadat hun data was gestolen.
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FortiMail & FortiWeb

FortiWeb
Webtoepassingen worden vaker aangevallen door 
activisten dan door criminelen. 

Webapplicatie firewalls beschermen tegen

• Codegebaseerde aanvallen
• Kwetsbaarheden in de applicatie

Een dynamische oplossing die zich aanpast aan 
nieuwe bedreigingen.

Een FortiWeb firewall is essentieel voor

• Ondernemingen die PCI-compliant zijn (Payment 
Card Industry)

• Ieder e-commerce- of online bedrijf
• Organisaties met privacygevoelige informatie  

of die informatie in eigendom hebben
• Grote interne of externe applicaties

Typische markten voor FortiWeb

• Retail, food service, hospitality
• Financiële dienstverlening
• Gezondheidszorg

FortiMail
Bij phishing probeert men persoonlijke informatie zoals 
inlognaam, passwords en creditcard-gegevens te 
verkrijgen via een pseudo-officiële e-mail. De e-mail 
lijkt op die van een legitieme bron, maar bevat een 
link die toegang krijgt tot informatie indien deze wordt 
aangeklikt.  

E-mail spoofing is het vervalsen van een e-mailheader 
zodat het bericht lijkt te komen van een legitieme bron. 
Spam-verspreiders gebruiken vaak spoofing om de 
ontvanger te bewegen de mail te openen en te reageren 
op het verzoek in de mail.

Bedrijfsrisico’s
• Ransomware 
• Klantdata die wordt gelekt naar de zwarte markt
• Vervalste facturen die worden betaald door 

medewerkers

Een robuuste en effectieve e-mail gateway, zoals 
FortiMail, is een alles-in-één oplossing die alle in- en 
uitgaande e-mail beveiligt. FortiMail is een flexibele 
oplossing die virtueel, fysiek of via de cloud leverbaar is.
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IoT & DDoS
Distributed Denial of Service, of DDoS-aanvallen vormen een belangrijke 
bedreiging in het evoluerende security-landschap, vooral omdat niet 
verijdelde aanvallen kunnen resulteren in forse financiële schade. 

Het Internet of Things (IoT) heeft geheel nieuwe mogelijkheden gecreëerd 
waarvandaan DDoS-aanvallen gelanceerd kunnen worden. Omdat de 
meeste IoT-apparatuur Open Source software gebruikt zonder enige 
beveiligingsfunctionaliteit, worden het internet en de daaraan aangesloten 
apparaten een wapen dat tegen bedrijven kan worden ingezet.

HOE?
•  Botnets zijn een netwerk van door malware geïnfecteerde, privé- 

computers

• De geïnfecteerde apparaten kunnen als groep worden ingezet om 
aanvallen te lanceren

FortiDDoS is een security-oplossing die aanvallen afslaat en de best 
mogelijke bescherming biedt zodra deze wordt geïntegreerd in de 
netwerk- en applicatie-omgeving van een organisatie.

15%

WAARGEBEURD 
VOORBEELD

  Oktober 2016, 
Domain Name System 
bedrijf Dyn wordt 
aangevallen

  Het Mirai botnet is daarbij 
gebruikt

   100k geïnfecteerde IoT 
endpoints ingezet

   Aanvalssterkte was 21 
maal hoger dan ooit 
daarvoor gezien

 Een aanval van één dag 
lang

 Getroffen webdomeinen: 
Twitter, Guardian, Netflix, 
Reddit, CNN en meer

van de routers op het internet gebruiken nog 
het password vanuit de fabrieksinstelling

RA
NS

OM
W

AR
E

SP
EC

IA
LIS

TI
SC

HE
 O

PL
OS

SI
NG

EN



Tel. +31 (0)499-462121 
fortinet@exclusive-networks.nl 

FortiSIEM
Wat is SIEM?

Security Information Event Management (SIEM) verzamelt data op een centrale 
plaats om te gebruiken voor trendanalyse. SIEM resulteert in geautomatiseerde 
gecentraliseerde rapportage, onder andere voor compliance.

Waarom FortiSIEM?

FortiSIEM is een analyseplatform dat data, die oorspronkelijk werd beheerd 
van verschillende afdelingen (NOC/SOC), integreert, kruisverbanden legt en 
samenvoegt tot een uitgebreid, holistisch overzicht, een “single pane of glass”. 

FortiSIEM helpt bedreigingen voor de netwerkveiligheid en potentiële datalekken 
te managen door de tijd die nodig is om deze te identificeren, te isoleren en te 
voorkomen drastisch terug te brengen.

FortiSIEM maakt het eenvoudiger om complexe netwerken te beveiligen en 
te monitoren, de status van kritische services te analyseren, proactief teams 
te waarschuwen voor bedreigingen, alle netwerkactiviteit te analyseren voor 
wat betreft beschikbaarheid en performance en ondertussen de gewenste 
compliance met regelgeving te ondersteunen.

WAARGEBEURD 
VOORBEELD
Volgens het “Cost 
of Cyber Crime 
report 2016” van Ponemon 
is de gemiddelde tijd tussen 
een datalek en de ontdekking 
ervan 229 dagen.

GDPR vereist dat datalekken 
binnen 3 dagen worden 
gemeld. SIEM maakt dat 
mogelijk. 

SP
EC

IA
LIS

TI
SC

HE
 O

PL
OS

SI
NG

EN

FortiSIEM:

  Is het eerste “Unified Network Analytics”-platform in de markt voor beveiliging, performance & compliance 

  Verkort de tijd tot het ontdekken, oplossen en voorkomen van bedreigingen 

  Biedt sterk uitbreidbare rapportagemogelijkheden (2000+ velden) aan derden rond bedreigende datastromen

  Is geschikt voor professionele managed services met een korte terugverdientijd
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FortiAnalyzer & FortiManager 

FortiAnalyzer
•  Snel identificeren van en reageren op bedreigingen  

voor de netwerkveiligheid

• Één systeem voor loggen, analyseren en 
rapporteren

•  FortiAnalyzer vereenvoudigt het monitoren en 
handhaven van acceptable use-beleid, maar ook 
het identificeren van aanvalspatronen

Verbanden tussen 
gebeurtenissen op 
het netwerk maken 
snelle respons 
op bedreigingen 
mogelijk

Verschillende 
manieren van gebruik: 
analyse, verzamelen, 
logs uitlezen

De flexibiliteit om 
slechts een paar 
of juist duizenden 
FortiGates te 
managen

Rolgebaseerd 
beheer om verspreid 
management 
mogelijk te maken

Diepgaande 
analyse-capaciteiten 
voor het auditen van 
verdachte activiteiten

Naadloze integratie 
met het Fortinet-
portfolio

Logging en rapportage 
voor FortiAnalyzer 
voor beter inzicht 
in verbanden 
tussen netwerk-
gebeurtenissen en 
-beleid

Auditing van beleid/
apparaat om 
compliance aan 
te tonen en om 
afwijkingen van het 
beveiligingsbeleid te 
traceren

Verregaand aan te 
passen rapportages om 
aan bedrijfsbehoeften te 
kunnen voldoen

Hiërarchische objectdatabase 
om hergebruik van 
configuraties in de organisatie 
mogelijk te maken

FortiManager
• Gecentraliseerd management van FortiGates – 

van een paar tot 1000-en

•  Verlaagt beheerskosten en vereenvoudigt 
configuratie

• Helpt met het voldoen aan regelgeving

• Beschikbaar als hardware of gevirtualiseerd
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Herontdek uw netwerk met de Fortinet Cyber 
Threat Assessment Program
Meet uw huidige security, productiviteit en performance. Zorgen of uw huidige beveiligingsinfrastructuur 
de geavanceerde hedendaagse threats niet nauwkeurig kan detecteren? De Fortinet Cyber Threat Assessment 
Program zorgt voor een gedetailleerde rapportage voor bedrijven over het type en aantal security threats die een 
risico vormen voor het netwerk, maar verborgen blijven voor bestaande security oplossingen. Daarnaast maakt 
de CTAP inzichtelijk hoe applicaties op het netwerk gebruikt worden. De CTAP is onderverdeeld in drie primaire 
secties:

CT
AP

Security en threat preventie - Hoe effectief is uw huidige netwerk 
security oplossing? Leer welke kwetsbaarheden het netwerk 
aanvallen, welke malware/botnets worden gedetecteerd en lokaliseer 
risicovolle devices binnen het netwerk.

User productivity - Hoe worden applicaties en web resources 
gebruikt binnen het netwerk? Ontdek hoe peer-to-peer, social media, 
instant messaging en andere applicaties gebruikt worden binnen het 
netwerk.

Netwerkgebruik en performance - Hoe moet uw netwerk security 
oplossing geoptimaliseerd worden voor een betere performance? 
Lees meer over uw throughput, sessie- en bandbreedte vereisten 
tijdens piekuren.

Het verkrijgen van een Cyber Threat Assessment Report geeft u een 
ongeëvenaard inzicht in uw huidige security posture en netwerkactiviteit.
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Meer omzet door eenvoudig upsellen

Help uw  
klanten  
geld te besparen 
door te upsellen 
bij vernieuwingen

12.5% 
besparing

Redenen voor upsell naar 
een meerjaren-licentie

 Meer besparing ten opzichte van jaarlijkse 
vernieuwing

  Vaste kosten voor meerdere jaren – kopen tegen 
de prijs van vandaag

 Nu al omzet realiseren

  Klanten betere support bieden

Waarom 24 x 7
  24x7x365 toegang tot technische ondersteuning 
via het webportaal, het online chatsysteem of de 
telefoon

 Hogere RMA SLA = kortere tijd voordat men 
vervangende apparatuur ontvangt

  Veiligheidsrisico’s zijn er ook 24x7 – hackers 
stoppen niet om 5 uur!

Noem Exclusive 
Capital vroeg in het 
salesgesprek, zij kunnen 
helpen de kosten te spreiden!

!
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Exclusive Capital levert gespecialiseerde financiering en 
leasingdiensten die het voor resellers eenvoudig maken 
IT-oplossingen te verkopen die klanten zich kunnen 
veroorloven, terwijl ze aan het CAPEX omzetmodel 
voldoen dat leveranciers eisen.

Met de snelle en innovatieve value-added services van 
Exclusive Capital kunnen resellers tegemoetkomen 
aan de OPEX-georiënteerde, abonnement-achtige 
eisen die hun klanten meer en meer hebben. De 
ervaren benadering en steun vanuit grote banken 
vereenvoudigt traditionele leasecontracten en versnelt 
het afsluiten van deals.

Exclusive Capital is geen derde partij, maar vormt 
een integraal onderdeel van de supply chain en de 
verkooppropositie van Exclusive Networks.

Neem contact op met  
het Fortinet focus team  
van Exclusive Networks: 
fortinet@exclusive-networks.nl  
of +31 (0)499-462121

Waarom Exclusive Capital?

•  Gedegen turnkey financieringsopties
•  Klanten kunnen hun optimale beveiligingsoplossing nu 

aanschaffen, ongeacht hun direct beschikbare budget 
•  Verschuiven van kosten van CAPEX naar OPEX, 

inclusief de daaraan gekoppelde belastingvoordelen
•  Gebruik maken van goedkoop geld
•  Een krachtig hulpmiddel om onmiddellijk 

verkoopresultaten te realiseren 

De voordelen van Exclusive Capital

•  Krijg sneller betaald zonder kredietrisico – de factuur 
gaat naar Exclusive Capital en niet naar de reseller

•  Kan zorgen dat u meer verkoopt
•  Geen facturatiekosten
•  U houdt uw kredietvoorziening bij Exclusive Networks 

intact
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Exclusive Networks is reeds jarenlang 
distributeur van Fortinet. Dit heeft geresulteerd 
in een enorme kennis van de Fortinet 
oplossingen en een intensieve samenwerking 
met Fortinet.

Exclusive Networks ondersteunt Fortinet 
partners in hun groeiproces. Indien u dat 
wenst kunnen we u ondersteunen met diverse 
services.

We bieden:
• Fortinet Focus Team binnen Exclusive Networks

• Sales en business development kennis

• Volledige presales, aftersales en professional 
services capaciteit

• Consultancy, installatie, testapparatuur, demo’s 
en pilots

• Fortinet 24x7x4 hardware replacement

• Onderhoudscontracten

• Fortinet Authorised Training Centre – NSE 
certificeringstrainingen en workshops

• Wireless Site Survey

• Leadgeneratie en marketing services
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Exclusive Networks

Hoofdkantoor Son

Ekkersrijt 4601

5692 DR Son

The Netherlands

Telefoon – +31 (0)499 462121

E-mail – fortinet@exclusive-networks.nl

Kantoor Nieuwegein

Gelderlandhaven 7a

3433 PG Nieuwgein

The Netherlands

Telefoon – +31 (0)499 462121

E-mail – fortinet@exclusive-networks.nl
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Neem contact met ons op


