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Coraz większa rozmaitość zagrożeń i konieczność stosowania różnego rodzaju 
zabezpieczeń sprawia, że firmy chętnie sięgają po zintegrowane rozwiązania UTM, łączące 

w jednym miejscu większość mechanizmów ochronnych potrzebnych w środowisku 
biznesowym czy sektorze publicznym. 

P rodukty UTM oferują firmom 
wiele funkcji bezpieczeństwa 
w jednej budowie - obowiązkowo 

zaporę sieciową, obsługę VPN, bramkę 
filtrującą ruch sieciowy oraz system 
IDS/IPS. Według prognoz Gartnera, ten 
rynek będzie rozwijał się szybciej niż inne 
rynki bezpieczeństwa IT i osiągnie 
średnie tempo wzrostu na poziomie 
15 proc. aż do 2017 roku. 

Klienci, w odpowiedzi 
na komplikowanie się struktury sieci 
i aplikacji, szukają możliwie 
komplementarnych rozwiązań. Co 
ciekawe, jeśli uwzględni się, że platformy 
Next Generation Firewal przeznaczone 
dla rynku korporacyjnego mają również 

moduły bezpieczeństwa zawarte 
w definicji UTM, to tendencja wzrostowa 
jest widoczna we wszystkich 
sektorach - potwierdza Grzegorz 
Szałański, product manger marki Fortinet 
w Veracomp. 
Produkcją rozwiązań UTM zajmuje się 
kilkanaście firm. Do liderów należą 
WatchGuard, Fortinet, SonicWALL czy 
Check Point. Są to firmy specjalizujące się 
w rozwiązaniach bezpieczeństwa. 
Z dużych graczy sieciowych na tym rynku 
obecne są firmy Cisco i Juniper Networks. 
Sukces mogą osiągnąć przede wszystkim 
producenci oferujący rozwiązania łatwe 
w obsłudze i wdrożeniu, z elastyczną 
polityką cenową oraz sprzedawane 

z solidnym wsparciem w lokalnym kanale. 
To ostatnie oznacza, że producenci będą 
nawiązywać współpracę przede 
wszystkim z resellerami z wartością 
dodaną. Z kolei dla resellera może to być 
interesujące źródło dochodów, ponieważ 
istotną grupę odbiorców stanowią firmy 
poniżej 100 pracowników, a według 
Gartnera, małe firmy z naszego regionu są 
obecnie mocno zainteresowane 
produktami, które pozwolą im zapewnić 
bezpieczną komunikację na coraz 
szybszych i coraz ważniejszych z punktu 
widzenia prowadzenia biznesu łączach 
internetowych. Produkty UTM 
dotychczas kupowały przede wszystkim 
małe i średnie firmy, gdzie zintegrowane 

IT RESELLER
2012-05-14



w jednym produkcie usługi 
bezpieczeństwa są najrozsądniejszym 
rozwiązaniem. Tak chyba będzie nadal, 
ponieważ korporacje wolą korzystać 
z systemów rozproszonych. Natomiast 
negatywny wpływ na rynek UTM mogą 
mieć usługi bezpieczeństwa świadczone 
z chmury oraz coraz większa ilość 
urządzeń mobilnych. 
Poważnym odbiorcą urządzeń UTM może 
okazać się sektor publiczny. Można tu 
wymienić projekt „Cyfrowa Szkoła", 
zakładający wsparcie finansowe dla 
kilkuset publicznych szkół 
z przeznaczeniem na wyposażenie 
w sprzęt i dostęp do Internetu. Z kolei 
branża medyczna stoi przed obowiązkiem 
zapewniania właściwej ochrony 
wrażliwych danych, a za takie uważa się 
właśnie dane o stanie zdrowia. Natomiast 
istotnym elementem bezpieczeństwa 
informacji jest właściwe zabezpieczenie 
sieci. 

KORZYŚCI 
DLA UŻYTKOWNIKÓW 

Zasadniczą zaletą UTM jest możliwość 
wdrożenia wielowarstwowej ochrony 
z wykorzystaniem jednego urządzenia. 
Produkty tej kategorii łączą wiele 
mechanizmów zabezpieczających: zaporę 
sieciową, antywirusową, system 
filtrowania poczty elektronicznej, ochronę 
ruchu aplikacyjnego, system wykrywania 
i zapobiegania włamaniom, czy bardziej 
zaawansowane, jak możliwość tworzenia 
sieci VPN (na bazie protokołów SSL lub 
IPSec), zabezpieczenie przed wyciekiem 
danych (DLP) i techniki kryptograficzne. 
Klient dostaje zestaw narzędzi, które 
pozwalają na zbudowanie kompletnej, 
a jednocześnie elastycznej infrastruktury 
bezpieczeństwa. Część oferowanych 
na rynku produktów ma architekturę 
modułową - można je rozbudowywać 
o kolejne funkcjonalności, odpowiednio 
do zmieniających się potrzeb firmy 
Korzyści z umieszczenia wielu funkcji 
w jednym urządzeniu są różnorakie. 
Zmniejszają się koszty zakupu, upraszcza 
konfiguracja systemu i zarządzanie (jeden 
panel administracyjny). Korelacja zdarzeń 
wykrywanych przez każdą 
z funkcjonalności ułatwia sprawne 
zarządzanie środowiskiem chronionym 
przez tego rodzaju rozwiązanie. Ważną 
cechą UTM-ów, pożądaną przez 
administratorów sieci, jest elastyczność. 
Osoba odpowiadająca za bezpieczeństwo 
może decydować, które funkcjonalności 
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zapewnienia wyższego bezpieczeństwa 
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użytkowników. Widać, że klienci coraz chętniej 
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są potrzebne, dlatego producenci oferują 
swoje rozwiązania w wielu różnych 
wariantach. 
- Z wykorzystaniem produktów UTM 
klienci mogą z poziomu jednego 
urządzenia zapewnić ochronę sieci 
firmowej na wielu płaszczyznach - uważa 
Marek Bartyzel, area sales manager 
z firmy Connect Distribution, będącej 
dystrybutorem marki 
WatchGuard - Administrator z jednego 
miejsca ma możliwość kontroli całej sieci, 
w tym zdalny dostęp do urządzenia, bez 
konieczności bycia w tym czasie w biurze. 

Praktycznie z wykorzystaniem urządzeń 
typu UTM można zrezygnować 
z instalacji na stacjach końcowych 
programów antywirusowych czy 
antyspamowych. Poza tym, w przypadku 
rozwiązań WatchGuard użytkownik 
otrzymuje narzędzia do raportowania bez 
dodatkowych opłat, 
jednym z ciekawszych aspektów 
wykorzystania urządzeń UTM jest 
stosowanie systemów DLP, czyli ochrony 
przed wyciekiem kluczowych informacji 
z firmy, ponieważ najsłabszym ogniem 
bezpieczeństwa pozostaje człowiek. Poza 
tym, klienci często chcą korzystać 
z UTM-a jako urządzenia, które zapewni 
zdalny dostęp dla zdalnych pracowników, 
których zaczyna być coraz więcej. Co 
więcej, funkcjonalność VPN jest 
niejednokrotnie istotnym warunkiem 
przy wyborze UTM-a. 

KAŻDY KLIENT JEST INNY 
Konkretne rozwiązanie dobiera się 
w zależności od indywidualnych 
wymagań klienta i specyfiki jego 
środowiska IT. Trzeba przy tym pamiętać, 
że każda firma stosuje własne polityki 
bezpieczeństwa, inny model subskrypcji 
bezpieczeństwa, monitoringu, 
raportowania czy kontroli dostępu 
do zasobów firmowych z wykorzystaniem 
różnego rodzaju urządzeń, np. 
mobilnych. Dlatego do każdego klienta 
należy podejść indywidualnie. Z powodu 
zmienności wymagań i różnorodności 
dostępnych na rynku produktów, trudno 
wskazać jakieś uniwersalne zasady 
w doborze tego typu rozwiązań. 
Ważnym czynnikiem są wymagania 
dotyczące wydajności. Wyzwaniem dla 
producentów jest obecnie zapewnienie 
wymaganej wydajności urządzeń, 
przy jednoczesnym utrzymaniu ceny 
na poziomie atrakcyjnym dla segmentu, 
do którego są adresowane. Wydajność 
w testach na środowisku klienta to klucz 
dla rozwiązań wielofunkcyjnych. 
- System ochrony przed intruzami, 
definiowanie źródła ruchu per 
użytkownik czy celu per URL lub 
wykrywanie botów to najpopularniejsze 
funkcje subskrypcyjne uruchamiane 
równolegle. Jednocześnie istotną 
funkcjonalnością, stale pożądaną przez 
klientów, jest VPN. Nieustającym 
zainteresowaniem cieszą się też 
subskrypcje antywirusowe - uważa 
Waldemar Kowalczyk, security system 
engineer z firmy RRC. 
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