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ZyXEL USG60 Next-Gen Unified Security
Gateway ให้ SMB เชื่อมต่ออย่างเสถียรและปลอดภัย
อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยที่เหมาะกับธุรกิจขนาดเล็ก
ส�ำนักงานสาขา หรือโฮมออฟฟิศ ตอบสนองความต้องการใช้งาน
BYOD ด้วยระบบป้องกันมัลแวร์ สามารถประยุกต์ ใช้นโยบาย
ด้านความปลอดภัยและควบคุมค่าใช้จ่าย
ส�ำหรับ SMB
ทุกวันนี ภ้ ัยคุกคามต่างๆ ทางอินเทอร์ เน็ตมีมากมายหลาย
รูปแบบ ไม่วา่ จะเป็ นไวรัสคอมพิวเตอร์ มัลแวร์ โทรจัน สปายแวร์
สแปมเมล์ เว็บฟิ ชชิ่ง และอื่นๆ อีกมากมาย นี่ ยังไม่นับรวมถึง
แฮกเกอร์ ที่จ้องจะเจาะระบบในองค์กรของคุณทันทีถ้ามีช่องโหว่
ในระบบ ซึง่ ภัยร้ ายเหล่านี ้ล้ วนส่งผลต่อการด�ำเนินธุรกิจทังทางตรง
้
และทางอ้ อม ทางตรงคือ ระบบล่ม เว็บปิ ด คุณไม่สามารถด�ำเนินงาน
ต่อไปได้ ส่วนทางอ้ อมคือ สร้ างความร� ำคาญ เสียเวลาในการก�ำจัด
ท�ำให้ พนักงานไม่สามารถท�ำงานได้ เต็มประสิทธิภาพ
ช่องโหว่ที่เกิดขึ ้นนัน้ ส่วนหนึ่งมาจากการออกแบบระบบ แต่
ปั ญหาส่วนใหญ่ที่เกิดนันมาจากคน
้
(User Error) นัน่ เอง ยิ่งในยุค
ที่แนวโน้ มการน�ำเอาอุปกรณ์ส่วนตัวมาใช้ ในส�ำนักงาน (BYOD)
ช่องโหว่จากการใช้ งานก็มีมากขึน้ เพราะอุปกรณ์ เหล่านีอ้ งค์กร
ไม่สามารถควบคุมได้ ทงหมด
ั้
ZyXEL USG60 Next-Gen Unified Security Gateway อุปกรณ์
รักษาความปลอดภัยที่เหมาะกับธุรกิจขนาดเล็ก ส�ำนักงานสาขา
หรื อโฮมออฟฟิ ศ อุปกรณ์ตวั นี ้ได้ รับการออกแบบมาให้ ตอบสนอง
ความต้ องการในการใช้ BYOD ด้ วยระบบการป้องกันมัลแวร์ และ
ความสามารถในการประยุกต์ใช้ นโยบายด้ านความปลอดภัย และ
สามารถควบคุมค่าใช้ จา่ ยส�ำหรับ SMB ได้
อุปกรณ์รุ่ นนี ้มาพร้ อมกับสิ่งที่องค์กรขนาดเล็กต้ องการ ไม่ว่า
จะเป็ นการป้องกันมัลแวร์ การป้องกันไวรัส รองรับการเชื่อมต่อแบบ
Hybrid VPN อีกทังยั
้ งมีฟังก์ ชนั่ Wireless Controller ส�ำหรับ
ครอบคลุมอุปกรณ์ Access Point มาให้ ในตัว ซึง่ สามารถควบคุม
AP ได้ สงู สุดถึง 10 ตัว นอกจากนี ้ยังมีไฟร์ วอลล์ที่มีการพัฒนาให้ มี
ประสิทธิภาพมากขึ ้นมีความลึกในการตรวจจับ การป้องกันทีค่ รอบคลุม
และความสามารถในการควบคุมเว็บแอปพลิเคชัน่ อย่างมีประสิทธิภาพ
เช่น Facebook, Google App และ Line โดยมาพร้ อมกับฟังก์ชนั่
Content Filtering ที่สามารถคัดกรองเนื ้อหาที่เข้ ามาได้ และระบบ
Vantage Report ทีส่ ามารถจัดเก็บ Log File ได้ ตามพระราชบัญญัตฯิ
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รวมถึง ระบบ Intrusion Detection and Prevention (IDP) และ
Application Intelligence
ZyXEL USG60 Next-Gen Unified Security Gateway ยังช่วย
เพิม่ ประสิทธิภาพในการท�ำงานด้ วยการจัดสรรแบนด์วดิ ธ์ทเี่ หมาะสม
กับการใช้ งาน โดยที่คณ
ุ สามารถตังค่
้ าความส�ำคัญในการใช้ งาน
ได้ เอง รองรับการท�ำ Load Balance เพิม่ ความเร็วและป้องกันการล่ม
ของระบบผ่านทางพอร์ต Ethernet WAN 2 พอร์ต และพอร์ตยูเอสบี
ทัง้ 2 พอร์ ตที่สามารถเชื่อมต่อเครื อข่าย 3G/4G

นอกจากนี ้ตัวพอร์ ต Ethernet เองได้ รับการพัฒนาให้ มีความ
สามารถในการรับส่งข้ อมูลสูงสุดถึง 1000 Mbps เร็วกว่า Ethernet
ธรรมดาถึง 10 เท่า
ZyXEL USG60 ออกแบบมาส�ำหรับกลุม่ ธุรกิจขนาดเล็กและ
มี ข้ อจ� ำ กั ด ทรั พ ยากรทางด้ านไอที ช่ ว ยผู้ ใช้ ในการเชื่ อ มต่ อ
อินเทอร์ เน็ต ป้องกันภัยร้ ายต่างๆ และลดความซับซ้ อนในการ
บริ หารจัดการระบบรักษาความปลอดภัย นโยบายด้ านการรักษา
ความปลอดภัยออกแบบมาให้ ใช้ งานง่าย ครบวงจร และครอบคลุม
ด้ านความปลอดภัยมากขึ ้น

