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Darmowe tankowanie z ZyXEL-em i BP

Kto do 17 września 2010 r. kupi firewall firmy ZyXEL, otrzyma bony premiowe na stacje BP.
ZyXEL wraz z dystrybutorami (Action, eD’system, RRC) organizują promocję dla resellerów, którzy od
16 sierpnia do 17 września 2010 r. zakupią jeden z firewalli tej firmy. Do zakupionego sprzętu każdy
klient otrzyma m.in. bony premiowe na paliwo lub inny asortyment dostępny na stacjach BP. I tak:
- za nabycie modelu USG 100 klient otrzyma 1 licencję i bony BP o wartości 100 zł;
- za nabycie USG 200 dostanie 2 licencje i bony na 250 zł;
-a za USG 300 – 3 licencje IPSec i bony o wartości 400 zł.
Seria urządzeń ZyWALL przeznaczona jest dla różnego typu środowisk: małych i średnich firm, SOHO,
pracowników zdalnych, użytkowników domowych lub instytucji edukacyjnych. Seria ZyWALL oferuje
tzw. zapory ogniowe (firewall), chroniące sieci lokalne. Wbudowana funkcja IPSec VPN (wirtualna sieć
prywatna) pozwala tworzyć bezpieczne połączenia do wykorzystania w e-biznesie. Użytkownicy urządzeń
ZyWALL mogą zatem ograniczyć wydatki, zminimalizować niezbędne prace konserwacyjne, a
jednocześnie stworzyć niezawodne i bezpieczne środowisko pracy.
Klient ZyWALL IPSec VPN został zaprojektowany dla mobilnych użytkowników, którzy chcą ustanowić
przez internet bezpieczne połączenie z siecią korporacyjną. Oprogramowanie to obsługuje szeroką listę
systemów operacyjnych z rodziny Microsoft. Opcje silnego szyfrowania oraz różne metody
uwierzytelniania sprawiają, że aplikacja gwarantuje maksymalną zgodność z bramami ZyWALL oraz
innymi bramami IPSec VPN. Klient ZyWALL IPSec VPN obsługuje wszystkie rodzaje połączeń, m.in.
wdzwaniane, Ethernet, Wi-Fi i 3G.
***
Informacje o ZyXEL Communications
Firma ZyXEL Communications powstała w 1989 r., a swoją siedzibę ma na Tajwanie. Jest czołowym
dostawcą kompletnych rozwiązań dostępu szerokopasmowego. Od czasów, gdy była jednym z pierwszych
producentów modemów, przeszła wiele przekształceń zgodnie z potrzebami dynamicznie zmieniającej się
branży sieciowej. Współcześnie ZyXEL jest jedną z niewielu firm na świecie, mających w swojej ofercie
kompletne rozwiązania sieciowe dla operatorów telekomunikacyjnych, małych i średnich przedsiębiorstw
oraz korporacji, a także dla cyfrowego domu, dopasowanych do wielu różnych scenariuszy
wdrożeniowych. Rozwiązania telekomunikacyjne obejmują przewodowy i bezprzewodowy sprzęt
sieciowy, sieciowe urządzenia abonenckie oraz przełączniki klasy operatorskiej. W ofercie dla MŚP oraz
korporacji znajdują się m.in. zintegrowane bramy bezpieczeństwa (Unified Security Gateway),

przełączniki LAN, WLAN oraz telefonia IP. Na potrzeby cyfrowego domu ZyXEL proponuje urządzenia
do łączności sieciowej i rozwiązania multimedialne.
Firma zatrudnia 3200 osób i ma dystrybutorów w 70 krajach, docierając do ponad 150 rynków
regionalnych. W skład ZyXEL Communications wchodzą 32 spółki zależne i biura handlowe, a także dwa
centra badawczo-rozwojowe na całym świecie. Więcej informacji można znaleźć na stronie
http://www.zyxel.com.
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