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FortiAnalyzer
Pri dnešnej dynamickej a rýchlo sa meniacej bezpečnostnej situácii nedostatočná viditeľnosť naďalej 

prehlbuje narušenie bezpečnosti a kompromituje udalosti v priemere o viac ako 100 dní. Každý deň, keď je 

organizácia vystavená nebezpečenstvu, je pre útočníkov ďalšou príležitosťou, ako získať citlivé a dôverné 

informácie o zákazníkoch. FortiAnalyzer prináša kritický prehľad o hrozbách na celej škále možných útokov 

a poskytuje okamžitú viditeľnosť, informovanosť o situácii, aktuálne informácie o hrozbách a praktické 

analýzy spolu s bezpečnostnou analýzou NOC-SOC a operačným prístupom pre bezpečnostnú infraštruktúru 

Fortinet Security Fabric.

Centralizovaná analýza
Korelácia udalostí a rozšírená detekcia hrozieb -  

umožňuje IT administrátorom rýchlo identifikovať a reagovať na 

hrozby bezpečnosti v celej sieti.

Výkonný riadiaci panel NOC-SOC -prispôsobiteľné riadiace 

panely NOC-SOC poskytujú správu, monitorovanie a kontrolu vašej 

siete. 

Škálovateľný výkon a flexibilné nasadzovanie  

- podporuje tisíce agentov FortiGate a FortiClient™ a dynamicky 

škáluje úložisko podľa požiadaviek na uchovávanie. Nasadzuje sa 

ako samostatná jednotka alebo optimalizovaná pre konkrétnu 

operáciu.

Fortinet Security Fabric poskytuje jednotnú ochranu koncového 

bodu nasadením Fortinet Enterprise Firewalls na boj s pokročilými 

stálymi hrozbami a pripája k tomu FortiAnalyzer na rozšírenie 

Security Fabric pre zvýšenú viditeľnosť a rozhodné bezpečnostné 

upozornenia, ktoré je možné spustiť aj automatizovať. 

FortiAnalyzer umožňuje zhromažďovať, analyzovať a korelovať 

logové dáta z vašej distribuovanej siete Fortinet Enterprise Firewalls 

z jedného centrálneho umiestnenia a zobrazovať celú návštevnosť 

brány firewall a generovať správy z jednej konzoly. S predplatenou 

službou FortiGuard Indicator of Compromise (IOC) poskytuje 

prioritný zoznam kompromitovaných hostiteľov, takže môžete 

rýchlo konať.

Vlastnosti
 • Centralizované vyhľadávanie a hlásenia - jednoduché a intuitívne 

vyhľadávanie podobné ako Google a hlásenia o sieťovej 
prevádzke, hrozbách, aktivitách a trendoch na sieti. 

 • Automated Indicators of Compromise (IOC) - skenujú 
bezpečnostné logy pomocou nástroja FortiGuard IOC Intelligence 
na detekciu APT. 

 • Real-time zobrazovanie a historické náhľady o aktivite na sieti - 
súhrn aplikácií, zdrojov, cieľov, webových stránok, bezpečnostných 
hrozieb, administratívnych zmien a systémových udalostí. 

 • Odľahčená správa udalostí - prednastavené definície udalostí 
zabezpečenia sa dajú ľahko prispôsobiť pomocou automatických 
upozornení. 

 • Súvislá integrácia s Fortinet Security Fabric - v súlade s logmi 
FortiClient, FortiSandbox, FortiWeb a FortiMail pre hlbšiu 
viditeľnosť.

Obrázok 1
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Hlavné výhody
Riešenie mimoriadnych udalostí
Funkcia Riešenie mimoriadnych udalostí zariadenia FortiAnalyzer 
zlepšuje riadenie a analýzu zameraním sa na správu udalostí a 
identifikáciu ohrozených koncových bodov. Použitie zlepšených 
predvolených a vlastných správcov udalostí na odhalenie škodlivých 
a podozrivých aktivít na mieste. Integrácia udalostí s rámcom 
automatizácie FOS pre automatické uvedenie koncového bodu do 
karantény. Odhalenie a sledovanie udalostí a takisto zhromažďovanie a 
analýza dôkazov sú zjednodušené pomocou integrácie do platforiem 
ITSM, čo pomáha preklenúť medzery vo vašom bezpečnostnom 
operačnom centre a posilňuje vašu bezpečnostnú situáciu.

FortiView — výkonná viditeľnosť siete
Poskytuje prispôsobiteľný interaktívny riadiaci panel, ktorý vám pomôže 
rýchlo zistiť problémy s intuitívnymi súhrnnými zobrazeniami (obr. 2) 
o aktivite na sieti, hrozbách, aplikáciách a viac. FortiView je komplexný 
monitorovací systém pre vašu sieť, ktorý integruje dáta v reálnom 
čase a historické dáta do jedného zobrazenia. Dokáže zaznamenávať 
a monitorovať hrozby siete, filtrovať údaje na viacerých úrovniach, 
sledovať administratívnu činnosť a ďalšie.

Obrázok 2

Indikátory ohrozenia
Zhrnutie indikátorov ohrozenia (Indicators of Compromise) zobrazuje 
koncových používateľov s podozrivým využívaním webu. Poskytuje 
informácie, napríklad IP adresy koncových používateľov, názov hostiteľa, 
skupinu, operačný systém, celkovú mieru ohrozenia, mapový náhľad 
a počet hrozieb. Zobraziť sa dajú aj detaily jednotlivých hrozieb. 
Na vytvorenie indikátorov ohrozenia kontroluje FortiAnalyzer logy 
webových filtrov každého koncového používateľa proti jeho databázy 
hrozieb. Keď sa nájde hrozba, koncovému používateľovi sa priradí 
hodnotenie ohrozenia. FortiAnalyzer vypočíta hodnotenia ohrozenia 
koncového používateľa a vyhodnotí celkové indikátory ohrozenia 
koncového používateľa. Zhrnutie indikátorov ohrozenia sa vytvorí 
prostredníctvom webového filtra UTM zariadení FortiGate a cez 
zariadenie FortiAnalyzer predplatné FortiGuard, aby sa jeho lokálna 
databáza hrozieb synchronizovala s databázou FortiGuard.  

Hlásenia
Generovanie vlastných hlásení o údajoch z logov pomocou funkcie 

Hlásenia (Reports). FortiAnalyzer ponúka viac ako 30 zabudovaných 
šablón, ktoré sú pripravené na použitie, so vzorovými hláseniami, 
ktoré vám pomôžu určiť správne hlásenie. Vytváranie hlásenia na 
požiadanie alebo podľa plánu s automatizovanými notifikáciami na mail, 
nahrávaním a jednoduchým spravovaním zobrazenia kalendára. Tvorba 
vlastných hlásení s viac ako 300 zabudovanými grafmi a súbormi údajov 
pripravených na vytvorenie vlastných hlásení, s flexibilnými formátmi ako 
PDF, HTML, CSV a XML.

Monitorovanie a upozornenia
Správcovia udalostí určujú, aké správy majú byť z logov extrahované 
a zobrazené v správe udalostí. Ak chcete spustiť generovanie udalostí, 
musíte povoliť správu udalostí. Správcov udalostí môžete nakonfigurovať 
na generovanie udalostí pre konkrétne zariadenie, pre všetky zariadenia 
alebo pre lokálnu jednotku FortiAnalyzer. Môžete vytvoriť správcov 
udalostí pre FortiGate, FortiCarrier, FortiCache, FortiMail, FortiManager, 
FortiWeb, zariadenia FortiSandbox a servery syslog. Systém môžete 
nakonfigurovať tak, aby vám posielal upozornenia pre správcov udalostí 
prostredníctvom mailovej adresy, komunity SNMP alebo servera syslog. 

Network Operation Center (NOC) 

a Security Operation Center (SOC)
FortiAnlyzers NOC-SOC predstavuje centrum riadenia, ktoré vám 
pomôže zabezpečiť vašu celkovú sieť tým, že poskytnete akceptovateľné 
údaje o logoch a hrozbách. SOC pomáha chrániť vašu sieť, webové 
stránky, aplikácie, databázy, servery a dátové centrá a ďalšie technológie 
s centralizovaným monitorovaním a pozorovaním hrozieb, udalostí 
a aktivít na sieti pomocou preddefinovaných riadiacich panelov a 
widgetov FAZ alebo prispôsobiť si vlastné, zobrazené na rozhraní 
jednej obrazovky pre jednoduchú integráciu do vašej bezpečnostnej 
architektúry. (Obr. 3) 

Obrázok 3

Načítavanie logov pre forenznú analýzu
Načítavanie logov sa používa na získanie archivovaných logov z jedného 
zariadenia FortiAnalyzer do druhého. Umožňuje to administrátorom 
spravovať dopyty a hlásenia v porovnaní s minulými údajmi, ktoré 
môžu byť užitočné pre forenznú analýzu. Zariadenie FortiAnalyzer môže 
byť buď načítavacím serverom, alebo načítajúcim klientom a môže 
vykonávať obe funkcie na získanie logových údajov pre konkrétne 
zariadenie a časový interval podľa určených filtrov. Získané údaje sa 
potom indexujú a môžu sa použiť na analýzu údajov a hlásení.
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Presmerovanie logov pre integráciu s treťou stranou
Logy môžete presmerovať z jednotky zariadenia FortiAnalyzer na inú 

jednotku FortiAnalyzer, na server syslog alebo server CEF (Common 

Event Format). Klientom je jednotka zariadenia FortiAnalyzer, ktorá 

presmeruje logy do iného zariadenia. Serverom je jednotka zariadenia 

FortiAnalyzer, server syslog alebo server CEF, ktorý prijíma logy. Okrem 

presmerovania logov na inú jednotku zariadenia alebo server si 

klient uchováva lokálnu kópiu logov. Lokálna kópia logov podlieha 

nastaveniam údajov pre archivované logy. Presmerovanie logov sa 

uskutočňuje v reálnom čase alebo v takmer reálnom čase, ako sú prijaté. 

Presmerovaný obsah súborov zahŕňa: Súbory DLP, súbory z karantény 

antivíru a zachytené IPS pakety.

Režim analýzy a zberu dát
Režim analýzy a zberu dát môžete nasadiť na rôzne jednotky zariadení 

FortiAnalyzer a spojiť ich s jednotkami, aby ste zlepšili celkový výkon 

prijímania, analýzy a hlásenia logov. Keď je FortiAnalyzer v režime zberu 

dát, jeho hlavnou úlohou je presmerovanie logov pripojených zariadení 

na analyzér a archiváciu logov. Analyzér sa zbavuje úlohy prijímania 

logov do zberača tak, aby sa analyzér mohol sústrediť na analýzu dát 

a generovanie hlásení. Týmto sa maximalizuje výkon prijímania logov 

zberača. (Obrázok 4)

Viacnásobné uchovávanie s flexibilným riadením kvót
Časovo založená politika archívnych/analytických protokolových údajov 

podľa Administratívnej domény (ADOM), automatické riadenie kvót 

založené na definovanej politike a trendové grafy na usmerňovanie 

konfigurácie a monitorovania používania.

FortiAnalyzer VM
FortiAnalyzer-VM integruje logovanie na sieti, analýzu a hlásenia do jedného systému, čo prináša viac informácií o bezpečnostných udalostiach na 

celej sieti. Využitím technológie virtualizácie je FortiAnalyzer-VM softvérovou verziou hardvérového zariadenia FortiAnalyzer a je navrhnutý tak, aby 

fungoval na mnohých virtualizačných platformách. Ponúka všetky funkcie hardvérového zariadenia FortiAnalyzer. 

FortiAnalyzer-VM poskytuje organizáciám akejkoľvek veľkosti centralizovanú analýzu bezpečnostných udalostí, forenzný výskum, hlásenia, 

archiváciu obsahu, hĺbkovú analýzu dát, ukladanie škodlivých súborov do karantény a vyhodnocovanie zraniteľnosti. Centralizovaný zber, korelácia 

a analýza geograficky a chronologicky rôznorodých bezpečnostných údajov zo zariadení Fortinet a zariadení tretích strán prináša zjednodušený 

a skonsolidovaný náhľad stavu vašej bezpečnosti.

Obrázok 4

FortiAnalyzer

Kolektor

FortiGates

Technické údaje FAZ-VM- 
BASE

FAZ-VM- 
GB1

FAZ-VM- 
GB5

FAZ-VM- 
GB25

FAZ-VM-GB100 FAZ-VM-GB500 FAZ-VM-GB2000

KAPACITA A VÝKON

GB/deň logov 1 vrát.* +1 +5 +25 +100 +500 +2000

Kapacita úložiska 500 GB +500 GB +3 TB +10 TB +24 TB +48 TB +100 TB
Podpora zariadení/VDOM (maximum) 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000

Indikátor ohrozenia FortiGuard (IOC)

POŽIADAVKY HYPERVÍZORA

Podpora hypervízora VMware ESX/ESXi 5.0/5.1/5.5/6.0/6.5/6.7, Microsoft Hyper-V 2008 R2/2012/2012 R2/2016, Citrix XenServer 6.0+ a Open Source Xen 4.1+, KVM on Redhat 6.5+ a 
Ubuntu 17.04, Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, Google Cloud (GCP), Oracle Cloud Infrastructure (OCI), AliCloud

Podpora rozhraní siete (minimum/maximum) 1/4

vCPUs (minimum/maximum) 2/neobmedzené

Podpora pamäte (minimum/maximum) 4 GB/neobmedzené

* neobmedzené GB/deň v prípade využitia v režime zberača
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Technické údaje

FORTIANALYZER
200F

FORTIANALYZER
300F

FORTIANALYZER
400F

KAPACITA A VÝKON

GB/deň logov 100 150 200

Udržiavaná miera analýzy (logy/s)* 3000 4500 6000

Udržiavaná miera zberu dát (logy/s)* 4500 6750 9000

Zariadenia/VDOMs (maximum) 150 180 200

Maximálny počet analyzovaných dní** 40 28 30

PODPOROVANÉ FUNKCIE
Indikátor ohrozenia FortiGuard (IOC)

TECHNICKÉ VYBAVENIE ZARIADENIA

Mierka formy 1 RU Rackmount 1 RU Rackmount 1 RU Rackmount

Celkové rozhrania 2xRJ45 GE 2xRJ45 GE, 2xSFP 4x GE

Kapacita úložiska 4 TB (1 x 4 TB) 8 TB (2 x 4 TB) 12 TB (4 x 3 TB)

Použiteľné úložisko (po RAID) 4 TB 4 TB 6 TB

Odstrániteľné pevné disky Nie Nie

Podporované úrovne RAID N/A RAID 0/1 RAID 0/1/5/10

Typ RAID N/A Softvér Softvér

Štandardná úroveň RAID N/A 1 10

Nadpočetné napájacie zdroje Hot Swap Nie Nie Nie

ROZMERY

Výška x šírka x dĺžka (palce) 1,75 x 17,0 x 15,0 1,75 x 17,0 x 15,0 1,7 x 17,2 x 19,8

Výška x šírka x dĺžka (cm) 4,4 x 43,2 x 38,1 4,4 x 43,2 x 38,0 4,3 x 43,7 x 50,3

Hmotnosť 17,1 lbs (7,8 kg) 18,9 lbs (8,6 kg) 31 lbs (14,1 kg)

PROSTREDIE

AC napájací zdroj 100-240V AC, 60-50 Hz 100-240V AC, 60-50 Hz 100-240V AC, 60-50 Hz

Spotreba energie (priemerne/maximálne) 49W/114W 65W/130W 93W/133W

Rozptyl tepla 390 BTU/h 445 BTU/h 456 BTU/h

Prevádzková teplota 32-104 °F (0-40 °C) 32-104 °F (0-40 °C) 41-95 °F (5-35 °C)

Teplota skladovania 95-158 °F (-35-70 °C) 95-158 °F (-35-70 °C) -40-140 °F (-40-60 °C)

Vlhkosť 20 až 90 % bez kondenzácie 20 až 90 % bez kondenzácie 8 až 90 % bez kondenzácie

Prevádzková nadmorská výška do 7400 stôp (2250 m) do 7400 stôp (2250 m) do 9842 stôp (3000 m)

DODRŽIAVANIE PREDPISOV
Bezpečnostné certifikáty FCC Časť 15 Trieda A, C-Tick, VCCI, CE, UL/ cUL, CB FCC Časť 15 Trieda A, C-Tick, VCCI, CE, UL/

cUL, CB
FCC Časť 15 Trieda A, C-Tick, VCCI, CE,
UL/cUL, CB

* Udržiavaná miera - maximálna konštantná rýchlosť zápisu, ktorú môže platforma FAZ udržiavať minimálne 48 hodín bez SQL databázy a degradácie výkonu systému.
** maximálny počet dní, ak je prijímanie zápisov nepretržite pri udržiavanej miere analýzy zápisu. Tento počet sa môže zvýšiť, ak je priemerná miera zápisu nižšia.
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Technické údaje

FORTIANALYZER
800F

FORTIANALYZER
1000E

FORTIANALYZER
2000E

KAPACITA A VÝKON

GB/deň logov 300 600 1000

Udržiavaná miera analýzy (logy/s)* 8250 18 000 30 000

Udržiavaná miera zberu dát (logy/s)* 12 000 27 000 45 000

Zariadenia/VDOMs (maximum) 800 2000 2000

Maximálny počet analyzovaných dní** 30 30 30

PODPOROVANÉ FUNKCIE

Indikátor ohrozenia FortiGuard (IOC)

TECHNICKÉ VYBAVENIE ZARIADENIA

Mierka formy 1 RU Rackmount 2 RU Rackmount 2 RU Rackmount

Celkové rozhrania 4 x GE, 2x SFP 2x GE 4x GE, 2 x SFP+

Kapacita úložiska 16 TB (4x 4 TB) 24 TB (8x 3 TB) 36 TB (12x 3 TB)

Použiteľné úložisko (po RAID) 8 TB 18 TB 30 TB

Odstrániteľné pevné disky

Podporované úrovne RAID RAID 0/1/5/10 RAD 0/1/5/6/10/50/60 RAD 0/1/5/6/10/50/60

Typ RAID Hardvér/vymeniteľný za chodu Hardvér/vymeniteľný za chodu Hardvér/vymeniteľný za chodu

Štandardná úroveň RAID 10 50 50

Nadpočetné napájacie zdroje Hot Swap Nie

ROZMERY

Výška x šírka x dĺžka (palce) 1,75 x 17,44 x 22,16 3,5 x 17,2 x 25,2 3,5 x 17,2 x 25,6

Výška x šírka x dĺžka (cm) 4,4 x 44,3 x 56,3 8,9 x 43,7 x 68,4 8,9 x 43,7 x 64,8

Hmotnosť 28,6 lbs (13,0 kg) 52 lbs (23,6 kg) 58 lbs (26,3 kg)

PROSTREDIE

AC napájací zdroj 100-240V AC, 60-50 Hz 100-240V AC, 60-50 Hz 100-240V AC, 60-50 Hz

Spotreba energie (priemerne/maximálne) 108W/186W 192.5W/275W 293.8W/354W

Rozptyl tepla 634 BTU/h 920 BTU/h 1840 BTU/h

Prevádzková teplota 32-104 °F (0-40 °C) 41-95 °F (5-35 °C) 50-95 °F (10-35 °C)

Teplota skladovania 95-158 °F (-35-70 °C) -40-140 °F (-40-60 °C) -40-158 °F (-40-70 °C)

Vlhkosť 20 až 90 % bez kondenzácie 8-90 % bez kondenzácie 8-90 % bez kondenzácie

Prevádzková nadmorská výška do 7400 stôp (2250 m) do 7400 stôp (2250 m) do 7400 stôp (2250 m)

DODRŽIAVANIE PREDPISOV
Bezpečnostné certifikáty

FCC Časť 15 Trieda A, C-Tick, VCCI, CE, UL/ cUL, CB FCC Časť 15 Trieda A, C-Tick, VCCI, CE, UL/ cUL, CB FCC Časť 15 Trieda A, C-Tick, VCCI, CE, UL/cUL, CB
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Technické údaje

FORTIANALYZER
3000F

FORTIANALYZER
3700F

KAPACITA A VÝKON

GB/deň logov 3000 8300

Udržiavaná miera analýzy (logy/s)* 42 000 100 000

Udržiavaná miera zberu dát (logy/s)* 60 000 150 000

Zariadenia/VDOMs (maximum) 4000 10 000

Maximálny počet analyzovaných dní** 30 60

PODPOROVANÉ FUNKCIE

Indikátor ohrozenia FortiGuard (IOC)

TECHNICKÉ VYBAVENIE ZARIADENIA

Mierka formy 3 RU Rackmount 4 RU Rackmount

Celkové rozhrania 4x GE, 2 x SFP+ 2xSFP+, 2x1GE

Kapacita úložiska 48 TB (16x 3 TB - 48 TB max) 240 TB (60x 4 TB SAS HDDs)

Použiteľné úložisko (po RAID) 42 TB 216 TB

Odstrániteľné pevné disky

Podporované úrovne RAID RAID 0/1/5/6/10/50/60 RAID 0/1/5/6/10/50/60

Typ RAID Hardvér/vymeniteľný za chodu Hardvér/vymeniteľný za chodu

Štandardná úroveň RAID 50 50

Nadpočetné napájacie zdroje Hot Swap  ***

ROZMERY

Výška x šírka x dĺžka (palce) 5,2 x 17,2 x 25,5 7 x 17,2 x 30,2

Výška x šírka x dĺžka (cm) 13,2 x 43,7 x 64,8 17,8 x 43,7 x 76,7

Hmotnosť 76 lbs (34,5 kg) 118 lbs (53,5 Kg)

PROSTREDIE

AC napájací zdroj 100-240V AC, 50-60 Hz, 11,5 Amp Maximum 100-240V AC, 60-50 Hz

Spotreba energie (priemerne/maximálne) 449 W/541 W pre 12 HDD 850 W/1423,4 W

Rozptyl tepla 1846,5 BTU/h 4858 BTU/h

Prevádzková teplota 50-95 °F (10-35 °C) 50-95 °F (10-35 °C)

Teplota skladovania -40-158 °F (-40-70 °C) -40-158 °F (-40-70 °C)

Vlhkosť 8-90 % bez kondenzácie 8 až 90 % (bez kondenzácie)

Prevádzková nadmorská výška do 7400 stôp (2250 m) do 7000 stôp (2133 m)

DODRŽIAVANIE PREDPISOV
Bezpečnostné certifikáty FCC Časť 15 Trieda A, C-Tick, VCCI, CE,

UL/cUL, CB
FCC Časť 15 Trieda A, C-Tick, VCCI,
CE, UL/cUL, CB

*** 3700F sa musí pripojiť na zdroj napájania 200 - 240 V.
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PRODUKT SKU POPIS

FortiAnalyzer 200F FAZ-200F Centrálny prístroj na zaznamenávanie a analýzu — 2x RJ45 GE, úložisko 4 TB, až do 100 GB/deň logov.

FortiAnalyzer 300F FAZ-300F Centrálny prístroj na zaznamenávanie a analýzu — 2x RJ45 GE, úložisko 8 TB, až do 150 GB/deň logov.

FortiAnalyzer 400E FAZ-400E Centrálny prístroj na zaznamenávanie a analýzu — 4x RJ45 GE, úložisko 12 TB, až do 200 GB/deň logov.

FortiAnalyzer 800F FAZ-800F Centrálny prístroj na zaznamenávanie a analýzu — 4x GE, 2x SFP, úložisko 16 TB, až do 300 GB/deň logov.

FortiAnalyzer 1000E FAZ-1000E Centrálny prístroj na zaznamenávanie a analýzu — 2x GE RJ45, úložisko 24 TB, duálne napájacie zdroje, až do 650 GB/deň logov.

FortiAnalyzer 2000E FAZ-2000E Centrálny prístroj na zaznamenávanie a analýzu — 4x GE RJ45, 2x SFP+, úložisko 36 TB, duálne napájacie zdroje, až do 1000 GB/deň logov.

FortiAnalyzer 3000F FAZ-3000F Centrálny prístroj na zaznamenávanie a analýzu — 4x GE RJ45, 2x SFP+, úložisko 48 TB, duálne napájacie zdroje, až do 3000 GB/deň logov.

FortiAnalyzer 3700F FAZ-3700F Centrálny prístroj na zaznamenávanie a analýzu — 2x SFP+, 2x 1GE, úložisko 240 TB, až do 8300 GB/deň logov.

FortiAnalyzer VM FAZ-VM-BASE Základná licencia pre stohovateľný FortiAnalyzer-VM; 1 GB/deň logov a kapacita úložiska 500 GB. Neobmedzený GB/deň, ak sa používa iba v režime kolektora. Navrhnuté 
pre všetky podporované platformy.

FAZ-VM-GB1 Aktualizácia licencie na pridanie 1 GB/deň logov a kapacita úložiska 500 GB.

FAZ-VM-GB5 Aktualizácia licencie na pridanie 5 GB/deň logov a kapacita úložiska 3 TB.

FAZ-VM-GB25 Aktualizácia licencie na pridanie 25 GB/deň logov a kapacita úložiska 10 TB.

FAZ-VM-GB100 Aktualizácia licencie na pridanie 100 GB/deň logov a kapacita úložiska 24 TB.

FAZ-VM-GB500 Aktualizácia licencie na pridanie 500 GB/deň logov a kapacita úložiska 48 TB.

FAZ-VM-GB2000 Aktualizácia licencie na pridanie 2 TB/deň logov a kapacita úložiska 100 TB.

FortiAnalyzer AWS, na 
požiadanie

https://aws,amazon,com/marketplace/pp/B01N5K7210/ref=portal_asin_url

FortiAnalyzer Azure, na 
požiadanie

https://azuremarketplace.microsoft,com/en-us/marketplace/apps/fortinet,fortianalyzer

Predplatné indikátor ohrozenia 
FortiGuard (IOC)

FC-10-[Model code] 
-149-02-DD

Predplatné 1 ročnej licencie pre indikátor ohrozenia FortiGuard (IOC),

HLAVNÉ SÍDLO

Fortinet Inc.
899 KIFER ROAD
Sunnyvale, CA 94086
USA
Tel: +1 408 235 7700
www.fortinet.com/sales

POBOČKA EMEA

905 Rue Albert Einstein
Valbonne 06560
Alpes-Maritimes, Francúzsko
Tel: +33 4 8987 0500

POBOČKA APAC

8 Temasek Boulevard
#12-01 Suntec Tower Three
Singapur 038988
Tel: +65 6395 2788

POBOČKA LATINSKÁ AMERIKA

Sawgrass Lakes Center
13450 W. Sunrise Blvd., Suite 430
Sunrise, FL 33323
USA
Tel: +1 954 368 9990
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