
Обикновено сигурността на мрежата е ключов 
компонент, независимо дали става въпрос за мал-
ка фирма или голямо предприятие. В Linksys рабо-

тят дълго над сигурността на всеки продукт, така че да 
доставят краен вариант, готов да посрещне нуждите и 
на най-претенциозните потребители. Серията от про-
дукти на Linksys, насочени към малкия бизнес, притежа-
ват защитна стена с разширени възможности, кодира-
не и функции за разпознаване, така че мрежата ви никога 
да не поддаде на заплахите – заплахи които сериозно мо-
гат да навредят на вашия бизнес, като застрашат цен-
ната ви информация, забавят вътрешния Интернет и на-
рушат правилното опериране на приложенията. Серия-
та от продукти на Linksys, насочени към малкия бизнес, 
е най-надеждното, гъвкаво и висококачествено решение, 
което ще ви помогне да ръководите бизнеса си по-инте-
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Кoмeл Софт Мултимедия  представя

4-портов VPN рутер на Linksys 
гарантира гъвкава и сигурна 
комуникация за развиващия се бизнес

• Гъвкав и сигурен достъп до офис мрежата през  
VPN тунели със SSL поддръжка

• SPI (Stateful Packet Inspection) защитна стена срещу  
атаки от Интернет

•  Уеббазираният интерфейс предлага опростено конфигуриране,  
а чрез SNMP получавате допълнителен прецизен контрол 

• QoS функции за подобрено качество на преноса на глас и видео

лигентно и по-сигурно.
Рутерът RVL200 включва поддръжка за виртуални 

частни мрежи (VPN), позволявайки едновременната рабо-
та на макс. 5 SSL и един IPSec защитени тунела за връзка 
на отдалечените потребители с офис мрежата незави-
симо къде се намират те - необходимо е само да разпо-
лагат с широколентов Интернет достъп. В комбинация 
с друг VPN рутер (напр. RV016), можете да свържете 
дори и цяла отдалечена мрежа през един тунел. Рутерът 
включва 4-портов full-duplex 10/100 Mbps суич, както и 
подробни опции за контрол на достъпа до Интернет 
на потребителите от вътрешната мрежа отделно от 
ефективната SPI защитна стена. QoS функциите допъл-
ват пакета от възможности, позволявайки на админи-
стратора да приоритизира трафика според конкретни-
те потребности на приложенията в мрежата.


