
 

 

  

 

 
WatchGuard został mianowany liderem UTM w Magic Quadrant 

Report 
 

Urządzenie WatchGuard XTM skutecznie chroni sieci firmowe, aplikacje i dane 
  

Seattle – 10 listopad, 2010 – WatchGuard® Technologies, światowy lider w dziedzinie zabezpieczeo firmowych, 

został dziś mianowany przez Gartnera liderem UTM w ostatnim raporcie “Magic Quadrant for Unified Threat 

Management”.  

 “WatchGuard bardzo wysoko ceni sobie fakt, że Gartner uznał go za lidera w dziedzinie technologii 

UTM ” twierdzi Aarrestad, Wiceprezydent marketingu w firmie WatchGuard Technologies.  “Dla tysięcy firm na 

całym świecie wielofunkcyjne urządzenia WatchGuard stały się wiarygodnym symbolem bezpieczeostwa i 

ochrony przed hackerami, malware, spyware, wirusami i wszystkimi innymi zagrożeniami internetowymi, które 

mogłyby uszkodzid dane firmowe i sied.”  

 

WatchGuard przesunął wyżej poziom bezpieczeostwa sieci 

  

Innowacje nie są niczym nowym dla WatchGuard.  W tym roku WatchGuard zaprezentował na 

przykład Application Control – rewolucyjny serwis firewall, który umożliwia administratorom bezpośrednią 

kontrolę i zarządzanie tysiącami aplikacji. Następnie pojawiła się usługa Reputation Enabled Defense, która 

umożliwia rozpoznawanie i eliminowanie zagrożeo jeszcze przed ich wejściem do sieci firmowej. To wszystko 

spowodowało, że czołowi specjaliści wyróżnili WatchGuard za to, że jej firmy na całym świecie przodują w 

zakresie doboru ochrony dla swoich sieci, aplikacji i danych.  

Od roku 1996 WatchGuard utrzymuje się w czołówce firm zajmujących się ochroną typu firewall. W 

odróżnieniu od firm konkurencyjnych, które wyraźnie polegają na stateful packet inspection, spółka preferuje 

“defense-in-depth”, co zapewnia nieprzezwyciężoną ochronę przed zagrożeniami nowej generacji.  

 WatchGuard jest również jedyną spółką zapewniającą kompleksową ochronę VoIP przed 

zagrożeniami tego typu na identycznym poziomie jak HTTPS, który filtruje możliwośd dostępu i umożliwia 

administratorom kontrolę niedostępnych do sprawdzenia w inny sposób zaszyfrowanych segmentów.  

 WatchGuard w tym roku również, jako jedyna spółka wprowadził web/URL reputation services dla 

swoich urządzeo XTM.  Ta dodatkowa warstwa ochrony może online ustrzec sied firmową przed zagrożeniem i 

to jeszcze przed jego nieuprawnionym przedostaniem się do samej sieci.  

 Nie można też nie wspomnied, że WatchGuard zaprezentował również następny stopieo ochrony 

działający, jako kontrola aplikacji. Za pomocą WatchGuard Application Control administratorzy mogą zarządzad 



 

 

popularnymi aplikacjami i chronid je przed nadużyciem, które mogłoby naruszyd bezpieczeostwo sieci 

firmowych, ewentualnie zabronid/zezwolid na korzystanie z nich użytkownikom koocowym, co zwiększa i 

poprawia efektywnośd pracy.   

 “Firmy mogą obecnie wybierad z szerokiej oferty spółek udostępniających zabezpieczenia sieciowe 

albo mogą też zdecydowad się na samodzielnego lidera rynku, którym jest WatchGuard. To on oferuje 

najbardziej stabilne i jednocześnie najbardziej elastyczne zabezpieczenia dla Paostwa firmy.” 

 

O WatchGuard Technologies, Inc. 

 

Od roku 1996 WatchGuard® Technologies, Inc. jest wiodącą marką na rynku zabezpieczeń sieciowych i spółek 

oferujących ochronę przed krytycznymi sytuacjami dla setek tysięcy firm na całym świecie. WatchGuard za 

pomocą swojego zespołu urządzeń bezprzewodowych oraz systemów zdalnego dostępu WatchGuard SSL VPN 

udostępnia zabezpieczenia sieciowe, wyjątkową widoczność w sieci, możliwość zarządzania i kontroli. Produkty 

WatchGuard są chronione przez zaawansowany program wsparcia i konserwacji z elementami dydaktycznymi 

WatchGuard LiveSecurity® Service. Kierownictwo WatchGuard mieści się w Seattle i ma swoje biura w 

Ameryce Północnej, Ameryce Południowej, Europie i Azji. Więcej informacji znajduje się na: 

http://www.watchguard.com/ 

 


