
Predstavujeme FortiOS 7.2

Určujeme smerovanie vývoja 
sietí a zabezpečenia
Podporujeme konvergenciu 
s cieľom poskytnúť zabezpečenie 
akéhokoľvek okraja siete



Veľký a rastúci celkový
dostupný trh
Celkový adresovateľný trh s hodnotou
138 mld. dolárov z roku 2022 stúpne
na 199 mld. dolárov do roku 2026

 

 

Odhady Fortinetu založené na nedávnom analytickom
výskume. Zobrazená príležitosť pre 2026.

Zdroj: IDC Worldwide Security Appliance Tracker, február 2022 (na základe počtu ročne dodaných kusov zariadení Firewall, UTM a VPN)

FireEye  307

914
Palo Alto Networks  335

SonicWall  217

Check Point  93

Technologické líderstvo
Takmer 3-krát viac patentov ako porovnateľné spoločnosti
ponúkajúce riešenia v oblasti zabezpečenia sietí

Viac ako tretina z celkového počtu dodaných firewallov

Zdroj: patentový úrad v USA, k 31. marcu 2022

 USA                   3242

 Kanada                    2015

 Zvyšok regiónu         716

 Francúzs ko     449

 Veľ ká Británia       365

 Zvyšok regiónu 1828

India        550

 Japonsko        493

 Zvyšok regiónu     1202

Najčastejšie nasadzované riešenie zabezpečenia siete

Fakturácie Prevádzková marža (GAAP)

Silný medziročný nárast fakturácií a výnosnosti
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Výsledky za fiškálny
rok 2021

Q1 2022 Výsledky

Zákazníci

Celkovo dodaných
jednotiek

Kapitalizácia :
$55 mld.

viac ako 580 tis.

viac ako 8,4 mil.

Tržby:
$3,34 mld.

Tržby:  
$955 mil.

Fakturácia:
$1,160 mld.

(k 31. marcu 2022)

Fakturácia:
$4,18 mld.

$0,84/akcia
Prev. marža  

15,8%

Počet zamestnancov
podľa regiónu

Všetky údaje sú platné k 31. 3. 2022

Q1 2022
Tržby podľa regiónu

Q1 2022
Fakturácia podľa segmentu

Vysoká diverzifikácia naprieč regiónmi a segmentmi

AMERICAS APAC EMEA Pokročilá
úroveň

Stredne pokročilá
úroveň

Entry-level
úroveň

AMERICAS

EMEA

APAC

Spolu            10 860

Hotovosť +
investície:
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914 patentov v USA
355 patentov medzinárodne

(260 patentov čakajúcich na schválenie)

1269
globálnych patentov

2
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$ 68,4
mld.

$ 27,1
mld.

$ 29,3
mld.

$ 31,2
mld.

$ 42,6
mld.



Fortinet je už viac ako 20 rokov hybnou silou vo vývoji kybernetickej bezpečnosti a konvergencie sietí a zabezpečenia. Naše 
riešenia zabezpečenia siete sú najrozšírenejšie, najpatentovanejšie a patria k najoverenejším v odvetví. Naše široké, doplnkové 
portfólio riešení pre kybernetickú bezpečnosť je postavené od základov kladúc dôraz na integráciu a automatizáciu, čo umožňuje 
efektívnejšie samo-ozdravné operácie a rýchlu reakciu na známe aj neznáme hrozby.

Fortinet: umožňujeme chod digitálneho sveta, 
ktorému môžete dôverovať

Investovanie v globálnom meradle

Vlastníctvo nehnuteľností s rozlohou 
viac ako 600 tis. m² znamená, že investujeme 
so zreteľom na dlhodobý ekonomický rast.

Zaviazali sme sa, že do roku 2030 
dosiahneme uhlíkovú neutralitu.

Máme novú a modernú centrálu 
s rozlohou 16 000 m² 
a s LEED-Gold certifikáciou.

Misia: zabezpečiť ľudí, zariadenia a dáta nech sú kdekoľvek

Založenie spoločnosti: Október 2000
Centrála: Sunnyvale, Kalifornia
Fortinet IPO: November 2009

NASDAQ 100 a S&P 500: 
Jediná spoločnosť zameraná 
na kyberbezpečnosť zaradená 
do oboch indexov

INVESTÍCIA 
do budúcnosti

FAKTURÁCIA V HODNOTE 

$ 10 MLD. 
do roka 2025

Korporátna spoločenská zodpovednosť      Viac informácií na Fortinet.com/CSR

Digitálny svet, ktorému môžete vždy dôverovať, je nevyhnutnosťou na dosiahnutie spravodlivých a udržateľných spoločností. 
Vo Fortinete veríme, že je našou korporátnou spoločenskou zodpovednosťou (CSR) pričiniť sa o realizáciu tejto vízie inovovaním 
udržateľných bezpečnostných technológií a diverzifikáciou talentu v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Zároveň podporujeme 
zodpovedné podnikanie v celom našom hodnotovom reťazci.







FortiGuard – Popredné Threat Intelligence riešenie v rámci odvetvia
FortiGuard Labs (založená v roku 2002) je elitnou organizáciou Fortinetu zameranou na výskum a spravodajstvo 
o kybernetických hrozbách. Organizácia spolupracuje s orgánmi činnými v trestnom konaní, vládnymi 
organizáciami a alianciami dodávateľov bezpečnostných riešení na celom svete, aby bojovala proti novovznikajúcim 
globálnym bezpečnostným rizikám. FortiGuard Labs poskytuje informácie o hrozbách ako aj inovatívne praktiky 
a nástroje prevencie v reálnom čase naprieč Fortinet Security Fabric v troch kľúčových kategóriách:

Dôveryhodné ML a AI
Zastavte cudzie prvky promptnejšie 
vďaka výkonnej kombinácii 
vykonateľného učenia v danej 
lokalite a AI a ML modelom 
vo veľko-škálových cloudových 
dátových jazerách.

Threat management 
v reálnom čase
Proaktívny bezpečnostný postoj 
prostredníctvom nepretržitých 
bezpečnostných aktualizácií 
založených na internom 
prehľadávaní a spolupráci.

Vyhľadávanie hrozieb 
a upozornenia o napadnutí
Rýchlejšia náprava vďaka 
výstrahám, analýze a detekcii, 
prevencii a nástrojoch nápravy 
(vrátane ohnísk).

Globálne líderstvo a spolupráca:

FortiGuard, zabezpečenie poháňané AI
Bohatá paleta špičkových bezpečnostných schopností zjednotených do jedného bezpečnostného rámca. Poskytovanie koordino-
vaných a kontextu znalých zásad pri hybridných nasadeniach v sieťach, koncových bodoch a cloudoch. Služby neustále vyhodno-
cujú riziko a automaticky prispôsobujú prevenciu, aby čelili známym a neznámym hrozbám v reálnom čase.

Popredné Security as a Service 
riešenie na trhu
Zabezpečenie s podporou ML, 
nasadené v blízkosti chránených 
aktív poháňané FortiGuard Labs

Konzistentné zásady znalé 
kontextu
Centralizovaná detekcia a prevencia 
poskytovaná z cloudu a vytvorená 
pre hybridné prostredia

Koordinovaná prevencia 
v reálnom čase
Neustále vyhodnocovanie rizík 
a automatická reakcia a kontrovanie 
známym a neznámym hrozbám

Integrácia FortiGuard Security naprieč Security Fabric

Zabezpečenie 
obsahu

Zabezpečenie 
webu

Zabezpečenie 
zariadení

Zabezpečenie 
aplikácií

Zabezpečenie 
SOC

Nové prvky 
FortiOS 7.2
NOVÝ FortiSandbox inline blocking

NOVÁ IoT/IT ochrana zariadenia

NOVÝ dedikovaný IPS systém

NOVÝ SOC as a Service

NOVÁ detekcia ohnísk napadnutí

Vylepšené zabezpečenie webu

V našom obsiahlom portfóliu s riešeniami Security Fabric je k dispozícii viacero predplatených služieb FortiGuard     Viac informácií nájdete na Fortinet.com/fortiguard





Nový produkt na scéne: FortiGate 3000F

Výhody SPU

Pokročilé zariadenia

Bezpečnostné procesory (SPU)
od Fortinetu radikálne navyšujú rýchlosť,
rozsah, efektívnosť a hodnotu riešení
od Fortinetu pričom výrazne zlepšujú
používateľskú skúsenosť a znižujú stopu
a požiadavky na výkon. Od entry-level
úrovne po pokročilé riešenia: zariadenia
poháňané SPU procesormi od Fortinetu
zaisťujú vynikajúci rating čo sa
zabezpečenia týka v porovnaní s inými
alternatívami v rámci odvetvia.
Bezpečnostné výpočtové hodnotenia (security compute rating) sú benchmarky, ktoré porovnávajú výkonové metriky firewallov
novej generácie poháňaných Fortinet SPU procesormi s riešeniami s podobnými cenami od dodávateľov, ktorí na networking
a zabezpečenie používajú generické procesory.

Poskytuje škálovateľnú, vysokovýkonnú konvergenciu sietí a bezpečnosti

Zdroj: Všetky údaje sú z verejných údajových listov. 
1 Vzťahuje sa na jednorazovú licenciu na hyperškálovanie v hodnote 20 000 USD

 Priemer v odvetví sa vypočítava ako priemer riešení PAN-5250, FPR-4115, Quantum 16200 a SRX4200 s podobnou cenou. 2

Network
Processor 7 

Network Processors operate
in-line to deliver unmatched
performance for network
functions and hyperscale for
stateful firewall functions.

Metriky Fortinetu z verejných technických listov.

Priemer v odvetví (entry level) sa vypočíta ako priemer podobne nacenených modelov PAN-820, Cisco FPR-1120, Juniper SRX-345 a Check Point SG-3600. Priemer v odvetví (high-end/pokročilý)
sa vypočíta ako priemer podobne nacenených modelov PAN-7050, Cisco FPR-9300, Juniper SRX-5400 a Check Point SG-28000. Všetky údaje z verejných technických listov.
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Rating

Priemer
2 v odvetví     

PAN 
PA-5250 Quantum 16200

Cisco
FPR-4115

Juniper
SRX4200

Firewall 6x 69 Gbps 37.3 Gbps 78.3 Gbps 80 Gbps 80 Gbps

IPsec VPN

Ochrana
pred hrozbami

110 Gbps 8x 14.2 Gbps 19 Gbps 20 Gbps 8 Gbps 9.6 Gbps

31 Gbps 2x 19 Gbps 23 Gbps 15 Gbps N/A N/A

SSL Inšpekcia 31 Gbps 5x 6.5 Gbps N/A N/A 6.5 Gbps N/A

Konkurentné relácie 1220 mil. 22x 10 mil. 8 mil. 8 mil. 15 mil. 10 mil.

Pripojenia
za sekundu

 
13 mil. 6x 544 000 392 000 435 000 848 000 500 000
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Entry-level zariadenia
Inšpekcia SSL Inšpekcia SSL

Priemer
v odvetví (1)

Priemer
v odvetví (1)

Priemer
v odvetví (1)

Priemer
v odvetví (1)

Priemer
v odvetví (1)

Priemer
v odvetví (1)

FG FG FG FG FG FG 

Spojení za
sekundu (K)

Spojení za
sekundu (K)

Spotreba energie
(Wattov/Gbps FW)

Spotreba energie
(Wattov/Gbps FW)

6x
viac

9x
viac

9x
viac

5x
menej

9x
viac

7x
menej

Hyperškálovateľné
zabezpečenie

AI/ML Pokročilá
ochrana

Integrované Proxy

NP7

As a co-processor to the main
CPU, Content Processors
offload resource-intensive
processing and drive content
inspection to accelerate
security functions.

The System-on-a-Chip
consolidates network and
content processing, delivering
fast application identification,
steering, and overlay
performance.



Fortinet NSE Certification Program
Program Fortinet Network Security Expert (NSE)
je 8-úrovňový školiaci a hodnotiaci program určený pre
zákazníkov, partnerov, zamestnancov a profesionálov
z oblasti IT. Stanovuje si cieľ podporiť zručnosti v oblasti
kybernetickej bezpečnosti. Doposiaľ bolo udelených viac
ako 840 000 bezpečnostných certifikátov. Fortinet týmto
spôsobom poskytuje expertné školenie v miestnych
jazykoch online vo viac ako 130 krajinách a územiach
celosvetovo za pomoci autorizovaných školiacich centier.

Fortinet Network Security Academy Program
Ekosystém verejných a súkromných partnerstiev Fortinet
Training Institute pomáha spoločnosti Fortinet pri zameraní sa
na medzeru v zručnostiach, a to zvýšením prístupu a dosahu
našich certifikácií a školení v oblasti kybernetickej bezpečnosti.
Akademický partnerský program spolupracuje s akademickými
inštitúciami vrátane K-12 a vyššieho vzdelávania. Program
Education Outreach Program spolupracuje s odvetvím,
akademickou obcou, vládami a neziskovými organizáciami,
aby oslovil širokú populáciu, pričom sa zameriava
aj na nábor žien, menšín a veteránov.

Nová služba od Fortinetu zameraná na zvyšovanie povedomia 
o bezpečnosti a školenia
Program Fortinet Network Security Expert (NSE)je 8-úrovňový školiaci a hodnotiaci program určený pre zákazníkov, partnerov, 
zamestnancov a profesionálov z oblasti IT. Stanovuje si cieľ podporiť zručnosti v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Doposiaľ bolo 
udelených viac ako 840 000 bezpečnostných certifikátov. Fortinet týmto spôsobom poskytuje expertné školenie v miestnych jazykoch 
online vo viac ako 130 krajinách a územiach celosvetovo za pomoci autorizovaných školiacich centier.

Náš záväzok vyškoliť 1 milión ľudí do roku 2026
Fortinet sa zaviazal do 5 rokov vyškoliť 1 milión ľudí na celom svete prostredníctvom svojich 
programov Training Advancement Agenda (TAA) a Fortinet Training Institute, aby v oblasti 
kybernetickej bezpečnosti prispel k zmenšeniu medzier, čo sa týka potrebných zručností 
a znalostí. Tento prísľub uzrel svetlo sveta v januári 2022 a ako základ pri jeho realizácii 
poslúži obsah oceňovaného certifikačného programu Fortinetu. Fortinet Training Institute 
bol ocenený rôznymi organizáciami za náš príspevok k excelentnosti v oblasti školení 
a certifikácií pre kybernetickú bezpečnosť, a tiež aj za mnohé iné naše programy, ktoré 
pomáhajú premostiť medzeru v zručnostiach v tejto oblasti.

840.000+ 439 29
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