
Security

Een firewall bewaakt en controleert binnenkomend en 

uitgaand gegevensverkeer. Een firewall luistert naar poorten op 

computersystemen in een netwerk en beschermt deze systemen 

tegen een groot scala aan aanvallen en bedreigingen van en 

naar het internet. 

Interconnect Managed Firewall Services biedt u geavanceerde beveiliging van 
netwerken. Deze firewalls zijn ontworpen om de veranderende aard van 
bedreigingen aan te pakken door verkeer te classificeren, identificeren en eventueel 
de toegang te hinderen. Het netwerk wordt hierdoor beschermd tegen 
geautomatiseerde en gerichte aanvallen, en geavanceerde aanhoudende 
dreigingen.

Voordelen Managed Firewall
• Uitstekende en gecertificeerde netwerkbeveiliging 24/7/365
• Minder complexiteit, wij nemen de technologische verzorging op ons
• U heeft de controle, onze firewall service biedt u overzicht op verkeer en 

gebruikers
• U kiest flexibel voor een enkel apparaat of meerdere paren met een hoge 

beschikbaarheidsoplossing
• Uw firewall is futureproof dankzij continue updates tegen kwetsbaarheden 

inclusief optie anti-virus, IDS/IPS en Webfiltering.

Interconnect zorgt voor configuratie, onderhoud en beheer van uw firewall(s), 
evenals het bijwerken van de beveiliging van patches en zorgen voor uptime. 
Deze Managed Service verbetert uw service levels en verlaagt tevens operationele 
kosten. Op de volgende pagina vindt u de specificaties per firewall.

Managed Firewall 

Persoonlijk advies
Wilt u meer weten? Neem dan 
telefonisch contact met ons op 
voor een vrijblijvende afspraak via 
073 88 000 00 of mail naar 
sales@interconnect.nl 



Security
Managed Firewall 

Firewall Shared Firewall SRX300 SRX320 SRX340

Hardware type Shared Dedicated Dedicated Dedicated

Form Factor nvt Desktop Desktop 1U

Toepasbaarheid Colocation, 

Connectivity, Cloud

Colocation, 

Connectivity, Cloud

Colocation, 

Connectivity, Cloud

Colocation, 

Connectivity, Cloud

Doorvoer snelheid (IMIX) nvt 500 Mbit 500 Mbit 1 Gbit

Aantal poorten 10/100/1000 - 6 6 8

Max. aantal security zones - 16 16 64

Netwerk Shared Firewall SRX300 SRX320 SRX340

Max. aantal policies 20 1000 1000 2000

Max. aantal sessies - 64.000 64.000 256.000

Max. aantal VPN tunnels - 256 256 1024

Max. aantal VPN users - 25 50 150

Max. aantal NAT rules - 1000 1000 2000

NAT configuratie - a a a

DMZ configuratie a a a a

Security Shared Firewall SRX300 SRX320 SRX340

AppSecure - optioneel optioneel optioneel

Intrusion Detection (IPS) - optioneel optioneel optioneel

Web Filterin (UTM) - optioneel optioneel optioneel

High Availability (Redundancy) a optioneel optioneel optioneel



Managed Firewall 
Security
Managed Firewall 

Security Shared Firewall SRX300 SRX320 SRX340

Multi site setup optioneel optioneel optioneel optioneel

SSL-VPN authenticatie optioneel optioneel optioneel optioneel

Secure Token Authenticatie optioneel optioneel optioneel optioneel

Service Shared Firewall SRX300 SRX320 SRX340

Gekwalificeerde en deskun-

dige ondersteuning
a a a a

Uitrol van security updates 
& patches door Interconnect

a a a a

Dagelijks beheer door 
netwerkspecialisten

a a a a

Wijzigingen in policies 
inbegrepen

a a a a

Intake (setup) door 
Interconnect

a a a a

24x7 ingang bij 
storingsdienst

a a a a

Service Level Agreement Bronze Silver Gold Gold


