
Cisco Systems® has created the Cisco® SMB Class Secure Network Foundation so your

processes can become more automated, more intelligent and more secure. Yet Cisco designed

it all to be easier to understand, easier to implement, and most of all, easier to deliver new

savings and new growth for your business.

Following are just some of the results you can achieve for your company using the Cisco

SMB Class solutions:

• Protect your vital business assets against internal and external network threats.

• Help safeguard your customer data and comply with regulatory privacy requirements.

• Accelerate decision making, encourage collaboration, and streamline tasks by securely

extending access to information to employees in the office, at home or on the road.

• Strengthen customer loyalty through personalisation, collaboration, and customer-centric

services, and empower your employees to be more responsive to customers.

• Increase revenue opportunities with e-commerce.

• Keep costs in line with business growth by controlling operational expenses.

• Develop flexibility to deploy technology that can grow with you as your business 

needs change.

A secure network foundation to build your business on

Building the right network infrastructure can put small and medium-sized companies in a

powerful position to improve business resiliency and agility, enhance growth opportunities,

lower the cost of operations, and increase employee productivity. The Secure Network

Foundation is Cisco’s answer.

The Cisco SMB Class Secure Network Foundation offers customers an innovative systems

approach to converged business networks that dramatically simplifies operations, reduces

costs, and speeds time to productivity and profitability. The new integrated services routers,

combined with the award-winning family of Cisco Catalyst® switches and wireless access

points, further enhance the value of this integrated network system, and give SMBs the

opportunity to let their networks contribute more to the bottom line today.

The Cisco Secure Network Foundation comprises the following components:

The Integrated Services Router

At the heart of the Cisco SMB Class Secure Network Foundation is the new Cisco Integrated

Services Router. These new integrated services routers combine data, security and voice into 

a single resilient platform, which lets an SMB turn on the services it needs today, while

providing plenty of headroom for future growth. Cisco has tapped 20 years in leadership

and innovation to build these new routers from the beginning to deliver secure, concurrent

services – at wire speed – as fast as your wire can go. 

CISCO SMB CLASS SOLUTIONS –
SECURE NETWORK FOUNDATION

Sooner or later your

business will need a serious

network.The good news 

is, you do not need to be 

a large corporation to 

have one.

ZINTEGROWANE 
ROZWIĄZANIA  
OCHRONY KLASY SMB 
FIRMY CISCO  - 
BEZPIECZNE MIEJSCE 
PRACY 

ODPOWIEDNIA STRATEGIA OCHRONY POZWALA 
MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWOM 
ZAOSZCZĘDZIĆ PIENIĄDZE, GWARANTUJĄC PRZY 
TYM SPOKOJNĄ PRACĘ.

Informacje ogólne
Jeszcze dziesięć lat temu ochrona sieci koncentrowała się głównie 
na zabezpieczeniu dostępu do sieci za wszelką cenę. Gdy tylko ktoś 
z zewnątrz dostał się do systemu przedsiębiorstwa, było to uważane 
za  poważny problem. Dzisiaj coraz większą rolę w działalności 
przedsiębiorstw odgrywają takie narzędzia, jak WWW, aplikacje 
sieciowe do obsługi e-biznesu, telepraca, łączność między oddziałami, 
wymiana informacji z partnerami handlowymi i komunikacja 
bezprzewodowa. Dlatego najważniejszą kwestią stała się ochrona 
danych. 

Współczesne przedsiębiorstwa są narażone na rozliczne zagrożenia, 
takie jak: wandalizm sieciowy, wirusy i konie trojańskie, zniszczenie 
i kradzież danych oraz wiele, wiele innych. Zagrożenia te pochodzą 
zarówno z zewnątrz, jak i ze strony pracowników, którzy celowo lub 
nieświadomie doprowadzają do naruszenia zabezpieczeń. Według 
przeprowadzonego w 2002 r. przez CSI badania dotyczącego 
przestępstw komputerowych i zabezpieczeń (Computer Security 
Institute, 2002 Computer Crime and Security Survey — 
http://www.gocsi.com), 90% respondentów, głównie wielkich 
korporacji i instytucji rządowych, wykryło  naruszenia bezpieczeństwa 
komputerów w ciągu ostatnich 12 miesięcy; 74% z nich wskazało 
Internet jako częste źródło ataków.

Ataki stają się coraz bardziej wyrafinowane, a jednocześnie coraz
bardziej powszechne. Przedsiębiorstwa są ponadto zagrożone 
potencjalnymi awariami i zdarzeniami losowymi. Każde naruszenie 
bezpieczeństwa może być przyczyną ograniczenia dostępności 
aplikacji, a także naruszenia poufności danych lub ich integralności, 
co z kolei może mieć konsekwencje prawne. Jednak co najważniejsze, 
naruszenia te powodują przerwy w działaniu przedsiębiorstwa, które 
ponosi w związku z tym znacznie straty.

Wyzwanie
Współczesne środowisko e-biznesu stanowi szczególne wyzwanie, 
ze względu na różnorodność istniejących zagrożeń i liczbę serwisów, 
które wymagają ochrony. Coraz więcej firm rozszerza obsługę
aplikacji sieciowych na odległe oddziały i biura, a także udostępnia 
je pracownikom zdalnym. Pracownicy bardzo często potrzebują tego 
samego poziomu obsługi, jakim dysponują ich koledzy w biurach 
korporacji. A to oznacza, że kierownicy działów informatycznych 
muszą zapewnić odpowiednią ochronę tych wszystkich 
obsługiwanych środowisk i lokalizacji.

Hakerzy próbują odgadywać hasła, korzystając z zaawansowanych 
generatorów liczb losowych. Aby uzyskać nieautoryzowany dostęp 
do systemów, mogą używać skanerów portów. Przy próbach 
uzyskania zdalnego dostępu posługują się oprogramowaniem 
przechwytującym naciśnięcia klawiszy, które często jest 
uruchamiane w systemie przez robaka lub konia trojańskiego 
udającego grę bądź wygaszacz ekranu. Niektórzy do uzyskania 
dostępu do systemu wykorzystują mechanizm podszywania się 
pod adresy IP, tworząc podróbki prawdziwych hostów. Mają też 
do dyspozycji całą gamę innych technik, które mogą posłużyć do 
obezwładniania systemów i niszczenia danych.

„PRZEDSIĘBIORSTWO, 
KTÓRE NIE TRAKTUJE 
OCHRONY SIECI POWAŻNIE, 
MOŻE PONIEŚĆ DOTKLIWE 
STRATY W WYNIKU ATAKÓW 
I INNYCH ZAGROŻEŃ” 
Laura Koetzle, analityk w firme
Forrester Research

ROZWIĄZANIE DO OCHRONY — PRZEGLĄD
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„Zagrożenia dotyczą każdej sieci, a jej ochrona jest sprawą 
kluczową” - powiedziała Laura Koetzle, analityk w firmie Forrester
Research (http://www.forrester.com). „Przedsiębiorstwo, które 
nie traktuje ochrony sieci poważnie, może ponieść dotkliwe 
straty w wyniku ataków i innych zagrożeń”. Według Laury 
Koetzle ewentualne ataki można podzielić na dwie kategorie: 
wewnętrzne i zewnętrzne. Pierwszą kategorię tworzą pracownicy, 
konsultanci i goście, do drugiej natomiast należą hakerzy wraz 
z ich nieświadomymi wspólnikami, których programy pocztowe 
rozprzestrzeniają wirusy lub konie trojańskie.

Jednym z największych wyzwań dla ochrony informacji 
elektronicznych przedsiębiorstwa jest zapewnienie podstawowych 
zabezpieczeń przed potencjalnymi atakami różnego rodzaju. 
Bezpieczeństwo sieci zależy od każdego jej elementu. Wymaga 
zastosowania rozmaitych technologii, ściśle zintegrowanych z całą 
infrastrukturą sieci. Przedsiębiorstwo musi poznać swoje słabe 
punkty i opracować metody minimalizacji ryzyka. Tylko wówczas 
możliwa jest ochrona sieci i jej zasobów.

Rozwiązanie

Firma Cisco Systems® oferuje małym i średnim przedsiębiorstwom 
(SMB) pakiet dopasowanych, inteligentnych produktów i rozwiązań 
sieciowych, które pozwolą uzyskać większą produktywność, 
zapewnią wsparcie nowatorskich usług, zagwarantują zadowolenie 
klientów oraz pomogą ograniczyć wydatki operacyjne firmy.
Rozwiązania Cisco klasy SMB umożliwiają pracownikom uzyskanie 
bezpiecznego, niezawodnego i wygodnego dostępu do niezbędnych 
informacji w sieci przedsiębiorstwa — bez względu na to, czy 
znajdują się oni w biurze, w siedzibie klienta, w domu czy w 
podróży. Dzięki zaawansowanym funkcjom komunikacji głosowej, 
dostępu mobilnego oraz zabezpieczeń rozwiązania te nie tylko 
zapewniają ochronę wcześniejszych inwestycji, ale także pozwalają 
zaspokoić zarówno bieżące, jak i przyszłe potrzeby firmy.

Nowością wśród routerów firmy Cisco są routery usług
zintegrowanych. Powstały dzięki wykorzystaniu 20-letnich 
doświadczeń firmy Cisco Systems w projektowaniu nowatorskich,
bezkonkurencyjnych technologii i są obecnie jednym z najlepszych 
rozwiązan dostępnych na rynku. Gwarantują wysoką wydajność 
i są zoptymalizowane pod kątem bezpiecznej, szybkiej transmisji 
danych, głosu oraz wideo, a przy tym ich cena jest bardzo 
konkurencyjna. Dzięki wbudowanym mechanizmom ochrony routery 
usług zintegrowanych firmy Cisco umożliwiają klientom szybkie
wdrażanie wiarygodnych, zabezpieczonych aplikacji biznesowych 
i usług sieciowych, które zwiększają wydajność użytkowników. 
Routery te płynnie integrują wszechstronne zabezpieczenia punktów 
końcowych, urządzeń, elementów sieci i połączeń, w jedną całość 
monitorowaną i obsługiwaną przy użyciu narzędzia Router and 
Security Device Manager (SDM). Routery usług zintegrowanych 
firmy Cisco umożliwiają klientom zbudowanie podstaw sieci
inteligentnej, która sama dba o bezpieczeństwo przy wykorzystaniu 
najbardziej zaawansowanych usług ochrony i technologii routingu.

Wybór  rozwiązania Cisco klasy SMB pozwala na niezawodne 
wdrożenie wymaganych aplikacji biznesowych — bez przekraczania 
budżetu, przeciążania pasma i zwiększania obowiązków 
pracowników.

Wielopoziomowe rozwiązanie Cisco do ochrony można 
opisać przy użyciu analogii z typowym lokalnym bankiem

Opancerzona furgonetka

Z perspektywy sieci odpowiada ona szyfrowaniu danych przy 
transmisji między punktami w sieci. Tak jak opancerzona 
furgonetka umożliwia bezpieczne przewiezienie pieniędzy banku 
między oddziałami, tak wbudowana technologia szyfrowania Cisco 
pozwala chronić dane przed niepowołanym dostępem.

Czytniki kart

Czytniki kart w banku zapewniają, że dostęp do biur na zapleczu 
banku mają tylko upoważnieni pracownicy. Nie dostanie się tam 
osoba niebędąca pracownikiem. Podobnie użytkownik sieci, który 
nie zostanie rozpoznany i nie może być uwierzytelniony, nie uzyska 
dostępu do kluczowych zasobów przedsiębiorstwa —odpowiadają 
za to systemy Cisco AAA i kontroli dostępu.

Nadzór i alarmy

W banku często są instalowane kamery nadzoru, a policja 
zazwyczaj przyjeżdża błyskawicznie po wykryciu zagrożenia 
i wszczęciu alarmu. W podobny sposób działają systemy 
wykrywania włamań Cisco. Jeśli w sieci zostaną wykryte 
podejrzane działania, są natychmiast blokowane, a administrator 
niezwłocznie otrzymuje powiadomienie.

Sejf

Wreszcie w banku jest sejf. Dostęp do przechowywanych w sejfie
pieniędzy nie będzie możliwy bez podania wymaganych kodów i 
haseł. W podobny sposób zapora Cisco chroni newralgiczne zasoby 
i dane w sieci.

Każde urządzenie w sieci jest potencjalnym celem ataku. W 
przedsiębiorstwie niezbędne jest opracowanie stabilnej strategii 
ochrony oraz szczegółowego planu integracji posiadanych technologii. 
Takie dwustronne podejście, łączące technologię i procedury 
biznesowe, stanowi jeden z najlepszych sposobów zapewnienia 
bezpieczeństwa sieci.

Wprowadzenie wymaganych mechanizmów ochrony w każdym 
komponencie sieciowym umożliwia udostępnianie nowych funkcji 
przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa i niezawodności sieci. 
Usługi ochrony, takie jak VPN, umożliwiają wykorzystanie nowych 
środków komunikacji i ułatwiają współpracę z klientami, partnerami 
i pracownikami. Usługi te pomagają także zapobiegać awariom sieci i 
utracie danych, przez co przedsiębiorstwo jest bardziej konkurencyjne 
i dochodowe. 
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Do narzędzi i metod pomocnych w ochronie zasobów 
firmy należą:

Infrastruktura sieciowa
— Routery i przełączniki są wyposażone w sprzętowe i programowe 
mechanizmy do obsługi bezpiecznych połączeń, zabezpieczania 
granic sieci, zapobiegania włamaniom, obsługi tożsamości, 
filtrowania adresów internetowych i zarządzania ochroną. Wiele 
z tych funkcji jest dostępnych wyłącznie w rozbudowanym 
oprogramowaniu Cisco IOS®. Produkty infrastruktury sieciowej 
Cisco są elastyczne i modułowe - przy ich projektowaniu 
wykorzystano zintegrowane moduły zaawansowane (AIM) i 
moduły sieciowe. Dzięki opcjom rozszerzeń, takim jak mechanizmy 
zarządzania treścią, porty transmisji głosu, karty akceleratorów 
VPN i moduły IDS, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą szybko 
rozwijać własne sieci, zgodnie ze zmieniającymi się wymaganiami.

Kontrola dostępu
— Kluczowym zagadnieniem jest zabezpieczenie granic sieci oraz 
bezpieczeństwo fizyczne.
Łatwe w użyciu usługi
uwierzytelniania, 
autoryzacji i rozliczania
(AAA) zapewniają 
dostęp do sieci tylko
autoryzowanym 
użytkownikom.
Serwer Cisco Access 
Control Server (ACS) jest stabilnym elementem ochrony, który 
umożliwia wykorzystanie  wbudowanych funkcji ochrony routerów, 
przełączników i punktów dostępu.

Zapory (firewall)
— Korporacyjne zapory są dziś koniecznością. Jednak istotne jest 
także zabezpieczenie osobnymi zaporami również poszczególnych 
komputerów osobistych, których pracownicy używają do zdalnego 
łączenia z siecią. Taka strategia pozwala chronić komputery 
osobiste przed włamaniami. Urządzenia zabezpieczające 
Cisco PIX® udostępniają sprawdzone, zgodne ze standardami 
technologie i algorytmy szyfrowania wymagane przez małe i 
średnie przedsiębiorstwa, a także zintegrowane funkcje sieci VPN 
i wykrywania włamań. Produkt Cisco PIX Device Manager (PDM) 
jest prostym rozwiązaniem, które umożliwia małym i średnim 
przedsiębiorstwom wdrożenie i monitorowanie tych inteligentnych 
usług sieciowych oraz zarządzanie nimi.

Wirtualne sieci prywatne (VPN)
— Sieci takie zapewniają kontrolę dostępu i szyfrowanie 
danych przesyłanych między dwoma
komputeramiw sieci. Dzięki
temu zdalnipracownicy
mogą łączyćsię z siecią 
bez ryzyka przechwycenia
danych przez hakera 
lub złodzieja. 
Seria produktów
Cisco VPN 3000 
obejmuje 
koncentratory 
dostępu, klienty 
programowe i sprzętowe, a także obsługę protokołów SSL lub Web 
VPN, które jako klienta wymagają jedynie przeglądarki WWW.

Oprogramowanie antywirusowe
— Liczba znanych wirusów, robaków i koni trojańskich przekracza już 
65 000 - to prawdziwa epidemia. „Używanie programów 
antywirusowych nie jest już wystarczającym zabezpieczeniem” 
- zauważa Laura Koetzle. „Zasadniczą kwestią jest regularne 
aktualizowanie definicji wirusów we wszystkich komputerach 
osobistych w sieci”. Coraz więcej przedsiębiorstw i dostawców usług 
internetowych uruchamia oprogramowanie antywirusowe na bramach.

Wykrywanie włamań i prewencja
— Narzędzia do wykrywania włamań mogą zidentyfikować potencjalne 
zagrożenia i umożliwiają firmom podjęcie natychmiastowych działań 
zmierzających do zablokowania hakera lub konkretnego adresu IP, 
z którego został przeprowadzony atak. Instalowane na hoście do 
narzędzia do wykrywania włamań umożliwiają też zabezpieczenie 
serwerów przed atakami, zwłaszcza gdy koń trojański lub robak, taki 
jak Nimda lub Code Red, przedostanie się przez zaporę i zainfekuje 
znajdujące się w sieci komputery osobiste. Firma Cisco dysponuje 
wszechstronną ofertą systemów wykrywania włamań (IDS) - od funkcji 
IDS wbudowanych w routery i zapory po wyspecjalizowane urządzenia 
działające autonomicznie lub jako moduły sieciowe. Dostępny jest także 
produkt Cisco Security Agent (CSA) dla systemów IDS instalowanych 
na hostach. CSA zapewnia ochronę poszczególnych komputerów 
biurkowych i serwerów za pomocą zapory oraz zmniejsza konieczność 
ciągłego aktualizowania sygnatur oprogramowania antywirusowego.

Szyfrowanie
— Niezabezpieczone wiadomości e-mail i dokumenty mogą stanowić 
zagrożenie dla firm, w których newralgiczne dane są przesyłane 
przez Internet. Stanowią, podobnie jak bezprzewodowe sieci lokalne 
bez szyfrowania, łatwą okazję do kradzieży informacji. Na przykład 
niezabezpieczona komunikacja w sklepie (przez sieci przewodową 
lub bezprzewodową) może prowadzić do kradzieży numerów kart 
kredytowych.

Bezpieczne rozszerzenia bezprzewodowej sieci lokalnej 
— Wykorzystanie bezprzewodowych sieci lokalnych (WLAN) w 
korporacyjnym intranecie staje się coraz bardziej popularne, jako 
wydajny sposób rozszerzenia zakresu usług i zwiększenia wartości 
sieci. Pracownicy uzyskują swobodę i pełną mobilność dostępu, a firmy 
korzystają ze wzrostu produktywności pracowników, co przyczynia 
się do zwiększenia zysków. Jednak szefowie działów informatycznych 
obawiają się większego ryzyka nieuprawnionego dostępu do sieci przy 
wykorzystaniu niepewnych punktów dostępu lub nieautoryzowanych 
urządzeń klientów. Aby zminimalizować ryzyko ataków i chronić 
sieć, w korporacyjnych sieciach WLAN należy zainstalować odporne 
narzędzia do uwierzytelniania i szyfrowania. Punkty dostępu i mosty 
bezprzewodowe firmy Cisco wykorzystują najlepsze zintegrowane 
mechanizmy ochrony w pakiecie Cisco Wireless Security Suite.

przesyłanych między dwoma
komputeramiw sieci. Dzięki
temu zdalnipracownicy
mogą łączyćsię z siecią 
bez ryzyka przechwycenia
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Korzyści

Każdy skuteczny system ochrony zawiera trzy najważniejsze 
komponenty; są to:

Ochrona prywatności
— dzięki zabezpieczonym połączeniom. Do zabezpieczenia 
komunikacji w sieciach WAN i LAN wykorzystuje się takie 
technologie, jak IPSec i SSL VPN.

Zabezpieczenia
— z wykorzystaniem systemów ochrony przed zagrożeniami. 
Stosuje się tu takie technologie, jak zapory i zabezpieczenia 
przed włamaniami, które pozwalają zwalczać zagrożenia 
pochodzące ze źródeł wewnętrznych i zewnętrznych.

Kontrola
— dzięki zastosowaniu systemów rozpoznawania tożsamości. 
Serwery kontroli dostępu i program Cisco Network Admission 
Control (NAC) umożliwiają firmom wprowadzenie pełnej
kontroli dostępu do informacji. Zapewniają odpowiednim 
użytkownikom dostęp do odpowiednich informacji, w 
odpowiednim czasie. 

Cisco jest czołowym dostawcą w branży, który oferuje wszystkie 
trzy kluczowe komponenty i umożliwia integrację tych 
technologii już na poziomie struktury sieci.

Podsumowanie

Rozwiązanie Security Solution firmy Cisco Systems, przeznaczone
dla małych i średnich przedsiębiorstw, wykorzystuje sprawdzone, 
łatwe w zarządzaniu produkty i technologie do zabezpieczania 
przewodowej i bezprzewodowej infrastruktury sieciowej. Cisco może 
pomóc w zwiększeniu produktywności i wydajności, umożliwiając 
bezpieczne rozszerzenie komunikacji sieciowej i ułatwiając współpracę 
z klientami, partnerami i pracownikami, którzy używają połączeń  
zdalnych. Pomagamy również ograniczyć kosztowne przerwy w 
dostępie do sieci. Narzędzia Cisco do zarządzania ochroną upraszczają 
konfigurację i obsługę zapór, sieci VPN i innych zabezpieczeń. Nasze
produkty do filtrowania komunikacji z siecią WWW zapewniają
ochronę pracowników przed wątpliwą zawartością serwisów WWW 
oraz umożliwiają ograniczenie spadków produktywności, przeciążenia 
pasma i konsekwencji działań niezgodnych z prawem.
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Cisco Systems® has created the Cisco® SMB Class Secure Network Foundation so your

processes can become more automated, more intelligent and more secure. Yet Cisco designed

it all to be easier to understand, easier to implement, and most of all, easier to deliver new

savings and new growth for your business.

Following are just some of the results you can achieve for your company using the Cisco

SMB Class solutions:

• Protect your vital business assets against internal and external network threats.

• Help safeguard your customer data and comply with regulatory privacy requirements.

• Accelerate decision making, encourage collaboration, and streamline tasks by securely

extending access to information to employees in the office, at home or on the road.

• Strengthen customer loyalty through personalisation, collaboration, and customer-centric

services, and empower your employees to be more responsive to customers.

• Increase revenue opportunities with e-commerce.

• Keep costs in line with business growth by controlling operational expenses.

• Develop flexibility to deploy technology that can grow with you as your business 

needs change.

A secure network foundation to build your business on

Building the right network infrastructure can put small and medium-sized companies in a

powerful position to improve business resiliency and agility, enhance growth opportunities,

lower the cost of operations, and increase employee productivity. The Secure Network

Foundation is Cisco’s answer.

The Cisco SMB Class Secure Network Foundation offers customers an innovative systems

approach to converged business networks that dramatically simplifies operations, reduces

costs, and speeds time to productivity and profitability. The new integrated services routers,

combined with the award-winning family of Cisco Catalyst® switches and wireless access

points, further enhance the value of this integrated network system, and give SMBs the

opportunity to let their networks contribute more to the bottom line today.

The Cisco Secure Network Foundation comprises the following components:

The Integrated Services Router

At the heart of the Cisco SMB Class Secure Network Foundation is the new Cisco Integrated

Services Router. These new integrated services routers combine data, security and voice into 

a single resilient platform, which lets an SMB turn on the services it needs today, while

providing plenty of headroom for future growth. Cisco has tapped 20 years in leadership

and innovation to build these new routers from the beginning to deliver secure, concurrent

services – at wire speed – as fast as your wire can go. 

CISCO SMB CLASS SOLUTIONS –
SECURE NETWORK FOUNDATION

Sooner or later your

business will need a serious

network.The good news 

is, you do not need to be 

a large corporation to 

have one.


