BAUHOF SUKŪRĖ INTEGRUOTĄ RIZIKOS VALDYMO SISTEMĄ SU
WATCHGUARD SPRENDIMAIS
INFORMACIJA APIE KLIENTĄ
Bauhof - didžiausias Estijos statybinių medžiagų ir sodo prekių pardavėjas. Bauhof sukurta
pagal tarptautinę DIY („Sukurk pats“) koncepciją, Estijoje veikia 13 įmonės parduotuvių.
Bauhof – maloni privačių ir verslo klientų apsipirkimo vieta, nes joje patrauklios kainos,
geriausias gaminių pasiūlymas, greitas aptarnavimas ir patogus parduotuvių išdėstymas
bei nemokomos automobilių stovėjimo aikštelės. Bauhof siūlo klientams ne tik profesionalių
gaminių, bet ir įkvepiančią apsipirkimo aplinką bei gaminius. Bauhof misija – supaprastinti
statybinių medžiagų ir sodo prekių įsigijimo procesą.
UŽDUOTYS
Bauhof kreipėsi į Adventus Solutions su šia užduotimi: įmonės ugniasienė buvo sena, todėl
iškilo rizika duomenų saugumui ir sistemos darbo efektyvumui.
Įmonės komanda pradėjo vykdyti užduotį laiku ir teigiamai nusiteikusi, jos siūlomi
sprendimai užtikrina:
veiksmingą dubliavimą
antivirus, antispam sprendimus, įsilaužimo sustabdymo sistemą (IPS) ir debesijos paslaugų
apsaugą nuo grėsmės
tinklo architektūrą
pagerintą tinklo valdymą
GAMINIAI, SPRENDIMAI IR PASLAUGOS
Adventus Solutions sukūrė šiuolaikinę UTM (unified threat management) paslaugą su
dubliavimu. Ji įtraukia:
WatchGuard XTM 525 sankaupas
WatchGuard XCS didesnį saugumą
valdomus sprendimus (2 prietaisai ir visa parama bei paslaugos)
VERSLO IR TECHNINĖ NAUDA
Visos Bauhof parduotuvės yra sujungtos į vieną vietinį tinklą ir visas apsikeitimas
informacija vyksta WatchGuard ugniasienėje (interneto jungtys, kasos sistemos ir pan.)
Milžiniškas pranašumas klientams – įdiegiamas naujausias WatchGuard sprendimas su
papildomomis galimybėmis.
Papildomas pranašumas – valdomi sprendimai leidžia klientui optimizuoti tinklo
saugumo sąnaudas.
Tobulas veiksmingumo ir efektyvumo derinys, naudojant integruotą rizikos valdymo
sprendimą.

“Tinklo sprendimai visada ir visur. Blogiausiais atvejais tokia rizika gali pakenkti Jūsų
sistemai dar iki tol, kol Jūs apie ją sužinote, todėl ramiam protui reikia veiksnio ir
veikiančio saugos sprendimo. Mes diegiame WatchGuard, nes jos architektūra
išskirtinė, todėl siūlomi inteligentiški, greiti ir valdomi sprendimai su papildomomis
galimybėmis. Vertiname tai kaip tobulą sprendimą. Pirmasis įspūdis svarbus –
Adventus Solutions iš karto suprato mūsų norus ir reikalavimus. Jūsų kvalifikacija,
išmanantys ir patyrę specialistai, teikiantys aukščiausio profesinio lygio paslaugas,
paliko labai gerą įspūdį.”
Julija Ležeiko (Julia Ležeiko)
IT vadovė
Bauhof

PROJEKTO SPECIFIKA
Projektas įgyvendintas nuo 2013 m.
Verslo partneris – Adventus Solutions
(Talinas, Estija)

KLIENTO PROFILIS
Vieta: Estija
Sritis: mažmeninė prekyba
Naudotojų skaičius: 184 naudotojai
13 biurų

