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Kerio: UTM może być 
prosty w obsłudze

Produkty ochronne z rodziny Kerio Control oferowane są 
w kilku postaciach: jako samodzielnie funkcjonujące oprogramowanie, 

maszyna wirtualna lub prekonfi gurowane urządzenie.

Kerio Control to wielofunkcyjny 
UTM nowej generacji – zawiera 
takie funkcje jak: fi rewall, moduł 

zapobiegania włamaniom i ich wykrywa-
nia (IPS), antywirus na brzegu sieci, VPN 
oraz fi ltrowanie treści internetowych 
i aplikacji.

W lutym 2017 r. do oferty producen-
ta dodano dwa nowe urządzenia ochron-
ne z rodziny Kerio Control NG: NG100 W 
i NG300 W (wcześniej w sprzedaży by-
ły tylko ich przewodowe wersje oraz 
największy model: NG500). Różnią się 
mocą obliczeniową:  NG100W  jest wy-
posażony w  dwurdzeniowy procesor, 
a NG300W – w czterordzeniowy. W no-

W styczniu fi rma Kerio 
została kupiona przez 
GFI Software, ale na razie dla resellerów 
i ich klientów nic się nie zmienia w zakresie 
współpracy z nami jako wyłącznym dystry-
butorem. Kerio nieprzerwanie kontynuuje 
rozwój swoich produktów – do portfolio 
trafi ły nowe urządzenia oraz zestawy uła-
twiające montowanie urządzeń tej mar-
ki w szafach komputerowych. Producent 
zaprezentował też nową wersję oprogra-
mowania Kerio Control o zwiększonej wy-
dajności, wyposażoną w funkcję fi ltrowania 
ruchu z określonego kraju. To chyba jedyny 
w UTM-ach panel administracyjny w języku 
polskim. Zmieniono także nazwę pluginu 
antywirusowego na Kerio Antivirus, co ma 
związek ze zmianą silnika z Sophos na 
Bitdefender, stosowany przez GFI.
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we urządzenia wbudowany jest moduł 
Wi-Fi (NG100W  z  jedną anteną 2  dBi, 
NG300W z dwiema oraz obsługą standardu 
MIMO), który zapewnia bezpieczny bez-
przewodowy dostęp do Internetu, w paś-
mie o częstotliwości 2,4 GHz (b/g, b/g/n)
oraz 5 GHz (a, a/n, ac). W ten sposób moż-
na zapewnić nawet osiem wirtualnych sie-
ci bezprzewodowych (każda z własnym 
SSID) na wewnętrzne potrzeby firmy 
oraz dla gości. Dostęp do sieci Wi-Fi jest 
chroniony za pomocą mechanizmu WPA 
i WPA2 (ochrona osobista lub enterprise). 
W obu przypadkach uwierzytelnianie kla-
sy enterprise dokonywane jest za pośred-
nictwem wewnętrznego serwera RADIUS 
i nie wymaga żadnej konfi guracji, gdyż od-
bywa się ona automatycznie.

UTM NA WYNAJEM
Dla partnerów sprzedających urządze-
nia z rodziny Kerio Control NG producent 
przygotował także ofertę abonamentową 
(dotyczącą modeli NG300 i NG500). Mo-
gą oni wynająć odpowiednie urządzenie 
z licencją na określoną liczbę użytkow-
ników i odpłatnie udostępniać klientom. 
W tym modelu Kerio pozostaje właścicie-
lem urządzenia, a faktura o stałej wartości 
co miesiąc wystawiana jest na partnera, 
a nie użytkownika końcowego. To reseller 
decyduje, u którego klienta sprzęt zosta-
nie zainstalowany.

Tego typu model dystrybucji rozwiązań 
zabezpieczających wiąże się z wieloma ko-
rzyściami. Dla klientów oznacza, że nie po-
noszą jednorazowo wysokich kosztów,  zaś 
partnerom zapewnia wysokie marże. Wy-
najmowane urządzenia są objęte wieczystą 
gwarancją, a po upływie 3 lat korzystania 
z usługi producent umożliwia bezpłatną 
wymianę sprzętu na nowszy. Bez proble-
mu można też wymienić mniejszy model 

Ceny detaliczne 
Kerio Control NG

NG100 (bez limitu użyt.) – 544 euro

NG100W (bez limitu użyt.) – 678 euro

NG300 (dla 25 użyt.) – 1116 euro

NG300 (bez limitu użyt.) – 1744 euro

NG300W (dla 25 użyt.) – 1270 euro

NG300W (bez limitu użyt.) – 1914 euro

NG500 (dla 25 użyt.) – 2310 euro

NG500 (dla 50 użyt.) – 2903 euro

NG500 (bez limitu użyt.) – 3444 euro

na większy (wszystkie ustawienia prze-
nosi się w pliku konfi guracyjnym). Part-
nerzy mogą w prosty sposób zarządzać 
wszystkimi udostępnianymi klientom 
urządzeniami za pomocą konsoli MyKe-
rio. Miesięczny koszt korzystania z modelu 
NG300 to 91 euro z licencją dla 25 użyt-
kowników oraz 126 euro bez limitu użyt-
kowników (sugerowane ceny detaliczne). 
W przypadku urządzeń NG500 z licencją 
na 50, 100 użytkowników oraz bez limitu 
– odpowiednio 174, 200 oraz 244 euro.

Dodatkowe informacje: 
KRZYSZTOF KONIECZNY, PREZES ZARZĄDU 

SUN CAPITAL, KKONIECZNY@SUNCAPITAL.PL


