
הרחיקו את איומי הסייבר

אודות סיגלו גלישה מאובטחת

פתרון הפרדת הגלישה הארגונית של סיגלו מאפשר לארגונים לשמר את הפעילות העיסקית שלהם 
באינטרנט ללא חשש מפני זליגת מידע ואיומים על המידע הרגיש בארגון. המוצר מבודד את הגלישה 
של המשתמשים הארגוניים לאתרים חיצוניים ואתרים פנימיים כך שכל איום על המידע הרגיש בארגון 

או בתחנת העבודה הופך לא רלוונטי. הפתרון מאפשר גלישה על דפדפן חיצוני לארגון אשר נצפה ע"י 
המשתמש בתמונה. הפתרון מתממשק למערכות הלבנה שונות המאפשרות להכניס קבצים לארגון 

בצורה מאובטחת תוך שמירה על חוויית משתמש אופטימלית. 

פתרון הגלישה המאובטחת 

הגלישה באינטרנט מעולם לא היתה בטוחה יותר
מוצר הגלישה המאובטחת של סיגלו יאפשר לעובדי הארגון לגלוש לאתרים חיצוניים שעד כה לא היו 

חלק ממדיניות הגלישה הארגונית.

שליטה מלאה על מדיניות הגלישה הארגונית
הפתרון מאפשר ליישם מדיניות גלישה ארגונית. באמצעותו ניתן להגדיר מי מבין המשתמשים רשאי 

לגלוש, באיזה סוג דפדפן, מיקום דפדפן ולאילו אתרים .

שיפור ביצועים בסביבת הגלישה הוירטואלית
יתרון משמעותי נוסף לניהול הגלישה הארגונית הוא הורדת עומס משמעותית מתשתית הגלישה 

הארגונית, לטובת מיקסום ביצועי הגלישה לאפליקציות ארגוניות חיוניות.

 

איך זה עובד

פתרון ה CIGLOO פועל כפרוקסי בין המשתמשים הארגוניים וסביבת הגלישה הוירטואלית. ניתן 
ליישם את הפתרון בתוך הארגון וכן בענן. מנוע הבקרה המתקדם של הפתרון שולט ומנהל כל בקשת 
תוכן, וקובע היכן תתבצע הגלישה בפועל ובאמצעות איזה דפדפן, בהתבסס על הרשאות המשתמש, 

המיקום והאתר המבוקש.
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Cloud Ready
VM מוכן 

לשימוש בענן

SAAS
פתרון תוכנה שאינו דורש 
התקנת קליינט בתחנת 
העבודה ומאפשר גלישה 

בענן.

קלות שימוש
התקנה, הגדרה וניהול 

פשוטים

תמחיר גמיש
תמחור לפי כמות משתמשים

טכנולוגיות וירטואליזציה 
Citrix XenApp, XenDesktop

Microsoft RDS
VMware Horizon 

ממשקי ענן נתמכים
Amazon Web Services

Microsoft Azure
Google Cloud 

דפדפנים נתמכים
Internet Explorer 8 onwards
Mozilla Firefox 6.5 onwards

Chrome (all versions)

המוצר זמין גם כמכשיר וירטואלי ל
VMware

Windows Hyper-V
Xenserver

הפרדת סביבת הגלישה 
Malware הארגונית מפני

שליטה על מדיניות הגלישה 
הארגונית

האצת ביצועים בסביבת 
הגלישה הוירטואלית

בידוד/ חסימת הגלישה בכל 
אתר נבחר

התממשקות מובנית לכל מוצר 
הלבנת קבצים
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