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rodukty Net OptiCS
sa komplementarne
w stosunku do podstawowych
systemów
network security

- Kluczową wartością nowoczesnych rozwiązań siecio
wych jest łatwe zarządzanie. Tymczasem Net Optics pro
ponuje podłączenie kolejnego urządzenia. Czy to nie jest
paradoks?
Mihajlo Prerad, Net Optics: Dostarczamy urządzenia i aplikacje,
które pozwalają na wydajny monitoring i zabezpieczanie sieci
w czasie rzeczywistym. Technologie Network Tap i Network
Packet Broker zapewniają lepszą kontrolę, skalowalność, popra
wiają bezpieczeństwo. W miejsce niepewnych i niedokładnych
mirror portów (SPAN) oferujemy rozwiązanie kierujące ruchem
sieciowym przy dowolnym mapowaniu portów, agregujące
i filtrujące ruch z wielu źródeł, a także pełniące funkcję load balancera dla rozwiązań monitoringu i bezpieczeństwa takich jak
IPS, IDSczyNGFW.
Anna Armata, Veracomp: Pod względem technicznym,
urządzenia Net Optics nie są bardziej skomplikowane od kla
sycznego switcha. Podstawowe modele wystarczy wpiąć do
sieci, nie trzeba nic więcej ustawiać. W modelach o większych
możliwościach pojawia się interfejs użytkownika. Jest on prosty,
przejrzysty, i taka sama jest jego konfiguracja.
- Czym wyróżnia się oferta Net Optics w porównaniu
do typowych przełączników?
Anna Armata: Zadaniem przełącznika jest przekazanie ruchu
sieciowego w czasie rzeczywistym. Urządzenia Net Optics nie
działają na faktycznym ruchu, ale tworzą jego kopie. Dopiero na
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nich wykonują swoje funkcje: próbkowanie i analizę, agregację, regenerację.
Dzięki temu nie obciążają gtównej sieci, nie zmniejszają szybkości transferu.
W praktyce oznacza to, że wpięcie urządzenia tap w link sieciowy pozwala
na podłączenie wybranego analizatora w dowolnym czasie, bez przestojów
w pracy sieci. Dobrym sposobem na zrozumienie ich wyjątkowości jest
metafora kranu w sieci wodociągowej w budynku. Gdy chcemy skorzystać
z wody, np. aby przygotować kawę, odkręcamy kran, pobieramy odpo
wiednią ilość wody, a następnie zakręcamy kran. Pompy caty czas dostarczają
wodę do systemu, nie ma żadnych opóźnień w gtównym pionie. Podobnie
urządzenia Net Optics można wpiąć niemal w dowolne miejsce systemu
informatycznego - wszędzie tam, gdzie administrator chce sprawdzić co
faktycznie dzieje się w sieci, gdzie potrzebuje zaimplementować bezpie
czeństwo.
- W jakim typie sieci najlepiej sprawdza się ten sprzęt? Chodzi mi
o wiek, przepustowość, liczbę punktów wejścia, rodzaj oprogra
mowania zarządzającego?
Anna Armata: W pracy z polskimi partnerami najczęściej pojawiają się za
pytania z instytucji finansowych, wynika to z wymagań stawianych im w zakresie
analizy i kontroli sieci IT. Zainteresowanie wykazują również firmy składające się
z wielu terenowych jednostek handlowych, produkcyjnych, oraz branża telekomu
nikacyjna, szczególnie contact center i operatorzy VolP. Sieci tych firm przesyłają we
wnętrznie mnóstwo danych i połączeń, najmniejsze opóźnienie może mieć bardzo
poważne skutki.
Mihajlo Prerad: Nasze produkty są komplementarne w stosunku do podstawo
wych systemów network security. Nie tylko pasują do dowolnej sieci, ale w wielu
przypadkach polecają je wiodący dostawcy rozwiązań sieciowych, jak Cisco, McAfee, Pało Alto, lmperva, Juniper, Source Fire, RSA. Bez względu na to, czy sieć na
leży do telekomu, lokalnego operatora internetu, wielkiego przedsiębiorstwa, czy
małej firmy, rozwiązania Net Optics pomagają administratorom uzyskać pełny
wgląd w działanie infrastruktury informatycznej, optymalizują monitoring oraz po
prawiają bezpieczeństwo.
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- Jak przebiega sprzedaż i wdrożenie urządzeń
Net Optics?
M
Anna Armata: Rozmowa z klientem zazwyczaj roz
poczyna się od stworzenia schematu jego sieci infor
matycznej. Mając go przed oczami, od razu widać punkty
w których występuje potencjalne ryzyko zdarzeń sieciowych,
albo te, które klient chce specjalnie monitorować, które uważa za
newralgiczne. Dopiero wtedy okazuje się jakich konkretnie rozwiązań po
trzeba, o jakiej przepustowości, ile ich powinno być, które dodatkowe funkcje
są potrzebne. Taka metodyka pracy pozwala partnerowi pokazać własne doś
wiadczenie, wnieść swoją wartość i podzielić się dobrymi praktykami. Jest to o tyle
ważne, że klient często po raz pierwszy spotyka się z tapem i nie wie o wszystkich,
często długoterminowych korzyściach, które może osiągnąć wdrażając te urządze
nia. To z kolei przełoży się na szybkość wdrożenia oraz umożliwi budowanie spój
nej koncepcji analizy sieci, zarówno pod kątem wydajności, jak i bezpieczeństwa.
Mihajlo Prerad: Mamy na koncie udane realizacje w ponad 7,5 tys. firm na całym
świecie, w tym w 85-ciu z listy Fortunę 100. To dowód nie tylko wysokiej ja
kości, ale i łatwości sprzedaży rozwiązań Net Optics klientom końcowym przez
partnerów.

