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En skola väljer Security Cloud för 
sina elever och lärare 

Talis 
Business 
School 
Aktivitetssektor 
Utbildning 

Plats 
8 anläggningar, inklusive 
5 campusområden: 
Bergerac, Périgueux, 
Bordeaux, Bayonne och 
Paris. 

Antal anställda 
157 

Talis Business School är en handelshögskola. Utbildningen växlar mellan skol-
och affärsvärldens rytm samt inom ramen för fortsatt utbildning och ITL 
(individuell ledighet för utbildning) eller VAE (validering av inhämtad 
erfarenhet). 

Talis Business School för samman handelshögskolorna i Talis Training 
Network och Esa Paris-skolgruppen. Vart och ett av dess campusområden har 
ca 500 studenter, vilket innebär totalt 4 000 studenter samtidigt. 

Utmaning 

• Hantering, säkerhet och studentregistrering för internetåtkomst på skolans 8 
anläggningar

• Överensstämmelse med den juridiska skyldigheten att identifiera alla
användare

Ciscos Umbrella-lösning 

• Ingen utrustning krävs för installationen

• Enkel och snabb distribution av lösningen

• Säker och personlig internetåtkomst för alla användarprofiler

Resultat och fördelar 
• Ett helt transparent maximal säkerhetsnivå för slutanvändare

• Synlig anslutningsstatistik för skolhantering
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Valet av Cisco Umbrella 

För att kunna hantera, säkra och registrera studenternas 
tillgång till internet på de olika anläggningar i Frankrike 
valde Talis Business School Cisco Umbrella som 
säkerhetslösning. 

Cisco Umbrella säkrar lärarnas och studenternas 
internetanslutningar. Skolan har inte haft några större 
angrepp, men ledningen ville blockera studenternas 
åtkomst till vissa förbjudna webbplatser, i synnerhet 
torrentwebbplatser. 

Med Cisco Umbrella skyddas även de 5 campusområdena 
mot alla typer av ransomwareattacker. 

Skolans IT-avdelning utvärderade och testade olika 
lösningar innan de gjorde sitt val. De övertygades av 
enkelheten i Cisco Umbrellas distribution och av de 
funktioner som gör det möjligt att spara 
anslutningsloggar, ett lagstadgat krav för Talis Business 
School. 

Det var också enkelheten i att administrera och 
underhålla systemet samt supporten som tillhandahölls 
under 4 dagar av dess partner Cisco som övertygade 
Talis Business Schools IT-chef. 

Installation 

Fram till idag har 80 % av Talis Business Schools 
anläggningar försetts med Cisco Umbrella. Installation 
med olika strategier för återstående 20 % kommer att 
genomföras inom kort. 

Till exempel har Bergerac-campusområdet en grupp 
studenter som arbetar med spelredigering. Vissa 
webbplatser som inte är tillgängliga på andra 
campusområden kommer att tillåtas på Bergerac för  
att studenterna ska kunna utveckla sitt projekt. 

 
 

Fokus: Ciscos Umbrella-lösning 

· Med hjälp av statistik- och inlärningsmodeller spärrar 
Umbrella anslutningar mot skadliga platser och 
hämtning av filer. 

· Enkel distribution – inget material att installera eller 
programvara att uppdatera manuellt. 

· Molnprestanda – 100 % tillgänglighet, ingen 
kompletterande latens, Umbrella passerar inte via en 
proxy för varje anslutning. 

· WiFi-skydd och filialsupport på några minuter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

”Cisco Umbrella är en enkel och komplett lösning. 
Möjligheten att registrera anslutningsloggar var mycket 
tilltalande för oss. Det är en enkel, men ändå robust 
lösning, utan fysiskt proxymaterial, så det är verkligen 
framtidens teknik”. 

Damien Campan 

IT-chef – Talis Business School 
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Talis Business School resultat och planering 

Ledningen kan nu samla in sammanställd trafikstatistik på ett enkelt, men 
effektivt sätt för att kontrollera nätverkets status. 

Fler säkerhetsarbeten pågår också, särskilt när det gäller användning, t.ex. 
att utbilda studenter och lärare i beteende vid internetsökningar eller vid 
öppning av skadlig e-post. När det gäller hantering prioriteras förstärkt 
skydd för ekonomiska data och strategiska projekt. 
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Läs mer 
Information om Ciscos Umbrella lösning finns på vår specialsida: 
umbrella.cisco.com/fr 

Ciscos samtliga säkerhetslösningar Mer 

Ciscos Fallstudier 
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