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PorscheNet Vándorbot
Tisztelt Partnerünk!
Örömünkre szolgál, hogy a PorscheNet Vándorbot szolgáltatásunkra vonatkozóan ajánlatot adhatunk Önöknek.
Ezt a szolgáltatást kizárólag azon partnereinknek tudjuk biztosítani, akik már rendelkeznek hagyományos PorscheNet
(PorscheNet.Business) végponttal.
A szolgáltatás lehetıvé teszi, hogy egy elıre felkonfigurált számítógéprıl a kereskedıi belsı hálózatot elérjük, de
korlátozott funkcionalitással (például CROSS-ból a nyomtatatás az otthoni számítógépre nem lehetséges) a CROSS ill.
Eurofib rendszererre is rákapcsolódhassunk, hasonlóan PorscheNet.Office-i szolgáltatásunkhoz, de helyfüggetlenül,
nem egy adott ADSL szolgáltatáshoz kötötten. Gyakorlatilag bármilyen nyílt, a vpn-kapcsolat felépítését nem tiltó
Internet kapcsolaton használható. A szolgáltatás ez esetben sem tartalmazza, hanem feltételezi az Internet-kapcsolatot.
A megoldás elsısorban távoli asztali kapcsolat (terminálszerver), azaz viszonylag kis sávszélesség igényő elérésre
ajánlott. A sebességet az Internet felıli sávszélesség valamint elsısorban a kereskedıi végpont sávszélessége határozza
meg. A szerverek és munkaállomások távoli adminisztrációs célú elérését egy biztonságos certifikáció alapú
infrastruktúrával (PKI) oldottuk meg. A hozzáférési jogok felhasználói csoport szinten korlátozhatók. Néhány
alapszolgáltatás kivételével mindenfajta egyéb forgalom tiltott. A távoli elérés egy már meglévı Internet elérésre épül
rá, ez lehet otthoni ADSL Internet elıfizetéses, vagy mobil elıfizetéses szélessávú elérés is. A felhasználói azonosítás az
USB-s e-Token (egy nem másolható fizikai eszköz birtoklása), és egy PIN kód segítségével lehetséges, amit a
szolgáltatással együtt biztosítunk. A szolgáltatás központi eleme egy nagy rendelkezésre állású redundáns VPN
szerverfarm a PorscheNet területén. Az e-Token konfigurálását a Porsche Hungaria Rendszermérnöksége végzi és adja
ki egy éves idıtartamra. Egy év letelte után a tokenen a certifikációt frissíteni kell. A sikeres kapcsolathoz további
konfigurációs lépések szükségesek a laptopon vagy az otthoni PCn, amihez célszerő a helyi rendszergazda segítségét
igénybe venni. Az elıbbiek miatt, de egyéb biztonsági okokból sem, idegen géprıl, pl. Internet kávézóból a kapcsolat
létesítése nem lehetséges. Maga a kapcsolatfelvétel egy egyszerő ikonra történı kattintással lehetséges. Mivel
adminisztrátori célú elérés esetén az elért távoli rendszerben a felhasználói jogok szinte korlátlanok, ezért a kliens
számítógéppel szemben magas biztonsági feltételeket támasztunk. Ilyenek például a legfrissebb javítócsomagok
megléte, megfelelı tőzfal és naprakész vírusirtó legyen telepítve. Webes http Internet elérés közvetlnül nem, de az
Inviteles proxy segítségével lehetséges (proxy név/jelszó megadása szükséges). Az alap szolgáltatásokon (protokollokon)
kívüli további protokolok engedélyezése igény szerint a biztonság figyelembevételével egyedileg történik.
Az alkalmazott technológia miatt nem megoldható az alkalmazások ill. a forgalom priorizálása, azaz túl sok egyidejő
nagy letöltés/feltöltés esetén a kapcsolat lassulhat. Ezt elkerülendı az egyidejő kapcsolatok számát a központi VPN
szerveren korlátozzuk.
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A PorscheNet Vándorbot szolgáltatás keretében az alábbi ábrán látható módon tőzfal segítségével biztonságos VPN
csatornát építünk ki a kliens számítógépe és a tőzfalon funkcionáló VPN szerver között. A titkosított csatorna a VPN
szerven végzıdik és a kliens számítógép forgalmát az Internetrıl történı támadásoktól védi. A VPN szervertıl a
kereskedıi végpontig a forgalmat már nem titkosítjuk.

A szolgáltatás paraméterei:
Sávszélesség: Nem garantált és maximum a végponti sávszélesség.
Rendelkezésre állás: Megegyezik az Internetes kapcsolat rendelkezésre állásával.
Titkosítás: Certifikáció alapú.
Alap szolgáltatások: Távoli asztali kacsolat (RDP), pop3, smtp http, https
A szolgáltatás átadása:
Telepítési segédlet, Aladdin USB e-Token, Certifikációk, jelszavak, licenszek és programok. Az átadás a Porsche
Hungaria központi telephelyén történik.
Elıfizetési
Elıfizetési díj:5
díj:5 000
000 Ft +ÁFA /hó
Megrendelés esetén a szolgáltatás üzembe helyezése várhatóan 30 munkanapot vesz igénybe.
Kérdéseivel, megrendelésével, kérjük, forduljon az Önök teljes körő informatikai kiszolgálásáért felelıs területi
képviselınkhöz.
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Megrendelés
PorscheNet Vándorbot szolgáltatáshoz
Tisztelt Ügyfelünk! Kérjük, válaszolja meg az alábbi kérdéseket:
Cégnév:
Cégvezetı:
Hozzáférést kérek a következı PorscheNet végpontra:
Megnevezés:
Cím:
Telefonszám:
e-mail cím:
Felhasználó:
Neve:
Címe:
Telefonszáma:
Telephelye:
Az alapszolgáltatásokon kívül kérem az alábbi protokollok engedélyezését a telephely felé:
VNC, cél IP cím
PcAnywhere, cél IP cím
Egyéb (TCP/UDP portok), cél IP cím
Kérem a Cross/Eurofib szerverek elérését is. (nem kívánt esetben áthúzandó)
Kelt ………………………., 201…/..../...
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