
 1

 
 
 

 
 
 

Cisco lansează o soluţie de securitate pentru controlul accesului în reţea pentru 
companiile de dimensiuni medii 

 
 

Noua soluţie Cisco Clean Access Commercial răspunde cererii în creştere pentru 
securitatea completă a reţelei 

 
 

Cisco Systems®, Inc., anunţă disponibilitatea Clean Access Commercial, o soluţie 

completă pentru aplicarea politicilor de securitate şi pentru remedierea problemelor de 

securitate, special proiectată pentru companiile având între 250 şi 750 de utilizatori. 

 

Cisco Clean Access Commercial reprezintă una din cele mai complete soluţii de control 

al accesului în reţea (Network Admission Control – NAC) pentru companii de dimensiuni 

medii, proiectată să detecteze, să izoleze şi să deviruseze automat dispozitivele conectate 

prin cablu sau wireless care încearcă să acceseze o reţea. 

 

Cisco Clean Access Commercial este o extindere a familiei Cisco Clean Access de 

echipamente NAC, care include Cisco Clean Access Enterprise. Gama avansată şi 

integrată de instrumente de lucru recunoaşte utilizatorii, dispozitivele şi rolul acestora în 

reţea. Această recunoaştere are loc în momentul autentificării, înainte ca vreo acţiune 

neautorizată să provoace daune reţelei. De asemenea, soluţia Cisco Clean Access 

evaluează dacă echipamentele sunt conforme cu politicile de securitate şi asigură 

aplicarea acestor politici prin blocarea, izolarea şi repararea echipamentelor 

necorespunzătoare. Echipamentele respective, conectate prin cablu sau wireless, sunt 

redirecţionate către o zonă de carantină, unde are loc remedierea defectelor. 

 

„Responsabilitatea noastră este ca reţeaua centrului nostru medical să funcţioneze cât mai 

bine posibil”, spune Chris Mikesell, Manager de reţea şi  infrastructură la Anne Arundel 

Medical Center. „Aveam nevoie de un sistem simplu şi uşor de instalat care să ne ajute să 

ne protejăm reţeaua în faţa unor ameninţări din partea computerelor din afara spitalului, 
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cărora le permitem accesul prin intermediul VPN-ului sau al reţelei noastre publice 

wireless. Cu ajutorul soluţiei Cisco Clean Access, putem minimiza problemele provocate 

de echipamentele care nu corespund politicilor noastre de securitate”. 

  
Linia de produse Cisco Clean Access extinde opţiunile de instalare a tehnologiei NAC 

pentru  clienţi. Aceştia pot opta pentru funcţionalităţi NAC atât prin intermediul 

sistemului colaborativ NAC cât şi prin familia de produse Cisco Clean Access. Familia 

de produse Cisco Clean Access este compatibilă cu o gamă largă de produse Cisco, 

inclusiv suportul de evaluare şi actualizare pentru soluţiile Cisco de switching, routing şi 

wireless. 

 

Despre Cisco Systems 

Cisco Systems, Inc. (NASDAQ: CSCO), lider mondial în domeniul echipamentelor de 
reţea pentru Internet, sărbătoreşte anul acesta 20 de ani dedicaţi inovaţiilor tehnologice, 
avangardei în domeniu şi responsabilităţii sociale. Puteţi găsi informaţii despre Cisco la 
http://www.cisco.com. Pentru ştiri la zi, vizitaţi http://newsroom.cisco.com. 
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