Systemet i skyen opdateres realtime
BSafe2 systemet kører i døgndrift og finder hele
tiden nye trusler og uønskede sider. Der tilføjes
uønskede sider dagligt og så snart en side er
opdaget og tilføjet vil cybersikkerhedsboksen
beskytte mod den.

Cybersikkerhedsboks
Home
Aktiv webfiltreringsbeskyttelsesløsning som giver
øget internetsikkerhed gennem DNS blokering af
Ransomware, phishing og virustrusler, og som
yderligere beskytter børn og teenagere mod f.eks.
porno, vold og andre upassende sider.
En sikkerheds- og børnebeskyttelsesløsning for
hjemmet med børn i alle aldre
Cybersikkerheds boksløsningen er rettet mod
private hjem som ønsker ekstra beskyttelse mod
ransomware og andet malware. Boksen giver
ekstra beskyttelse mod beboeres uforvarende
inficering af hjemmets IT systemer med virus som
f.eks. ransomware ved at trykke på skadelige links
i sms’er, e-mails eller på websider, ligesom den
giver mulighed for at lukker af for porno mv.
Plug- and play-beskyttelse
Cybersikkerhedsboksen er en alt-i-en løsning,
hvor alt den nødvendige programmering ligger i
den leverede boks, som skal tilsluttes hjemmets
eksisterende router og sættes til strøm. Boksen
sørger herefter for, at alt trafik kontrolleres i
BSafe2’s spærringsalgoritmer i skyen.
Installationen er uhyre enkel og kan nemt udføres
af en ikke-tekniker.
BSafe2’s beskyttelseslister og algoritmer er hele
tiden opdateret
BSafe2’s system er udviklet over de seneste
mange år og kombinerer vores egenudviklede
algoritme og spærreliste med yderligere
beskyttelse fra større internationale leverandører
som hele tiden overvåger sikkerhedssituationen.

Løsningen er lynende hurtig og du vil ikke
mærke noget fald i hastighed.
BSafe2 løsningen indebærer at trafikken, efter at
være godkendt, flyder fuldstændigt uhindret med
samme hastighed som du hele siden har haft fra
din leverandør. En normal BSafe2 forespørgsel
tager 10ms, som de færreste overhovedet vil
bemærke.
Bsafe2 har en oppetid på mere end 99,99%
BSafe2’s system i skyen ligger på spejlede servere
i Danmark og i en af verdens sikreste datacentre i
Tyskland. Der er således hele tiden en backup
mulighed, hvis en server skulle gå ned.
Du skal aldrig gøre noget – vi sørger for det hele
Bsafe2 følger den enkelte boks og sikrer, at den
kører korrekt. Hvis der er brug for opdateringer af
softwaren i boksen for at lukke sikkerhedshuller
eller tilføje funktioner ordner BSafe2 dette over
nettet uden at skulle have adgang til boksen.
Cybersikkerhedsboksen er formgivet så den kan
monteres diskret i et hjemligt miljø
Boksen er elegant designet i et fladt rundt design,
kun 18 mm tykt, som er velegnet til at hænge
f.eks. i loftet eller på væggen. Boksen får strøm
gennem net kablet, så der går kun ét kabel hen til
den.
Cybersikkerhedsboksen har en god sendestyrke
på WIFI og 300Mbps hastighed. Boksen
understøtter IEEE802.11b/g/n.
Opsætning
Boksen opsættes i mellem teleselskabets router,
og alle de enheder som den skal beskytte.
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Stik og tilslutninger

Betjeningsmuligheder
Selvom boksen er plug- and play er der mulighed
for individuel tilpasning af filtrene.
Disse tilpasninger foretages på en online konto,
hvor man får adgang til et administrationspanel.

Boksen har et stik ind (WAN+ strøm), og et stik ud
(LAN)
Indhold i pakken





Tekniske Specifikationer
Hardware
Processor
WIFI Protokoller
Transmissionshastighed
Porte
Spænding
Hukommelse
Knapper
Kryptering

Antenne
Dimensioner
Godkendelser

Cybersikkerhedsboks BS2-051
Strømforsyning
Netværkskabel
Velkomstbrev og manual

Persondatapolitik
QCA9531
IEEE802.11n,g,b
Op til 300Mbps
1 x WAN, 1 X Lan
48VPOE Power
Adapter (240v stik)
64 MB
Reset/WPS knap
WEP,WPA2 AES,
WPA-PSK. WPATKIP, 802.11i
Indbygget 2*3dBi
antenne
200x200x18mm,
Vægt 320 gr
CE og FCC

BSafe2 indsamler informationer til brug for
fejlfinding og forbedringer: URL, IP-nummer,
MAC-adresse, Virksomhedens navn, adresse, email, telefonnummer og kontaktperson.
Virksomhedshenførebare IP-numre og MAC
adresser gemmes i en måned hvorefter de
slettes. BSafe2 bruger kun indsamlede data i
anonymiseret form og på aggregeret niveau.
BSafe2 gemmer virksomhedens
faktureringsinformation iht. lovgivningen. Se alle
betingelser på dk.BSafe2.com.

