
Czym jest WebTitan Cloud? 
WebTitan Cloud jest rozwiązaniem służącym do 
filtrowania treści Web działającym w oparciu o 
technologię chmury. Pozwala ono na monitorowanie, 
kontrolowanie oraz ochronę firmy oraz użytkowników 
przed zagrożeniami z sieci. 

WebTitan Cloud pozwala na tworzenie szczegółowych 
polityk dla użytkowników w celu kontrolowania dostępu 
do Internetu i blokowania złośliwego oprogramowania. 
Wszechstronne raportowanie pozwala na kontrolowanie 
dostępu do Internetu w czasie rzeczywistym, jak również 
wybór spośród dużej liczby predefiniowanych raportów 
użycia. 

Działające w chmurze rozwiązanie porównuje zapytania 
DNS z predefiniowanymi politykami, a tym samym 
blokuje lub zezwala na dostęp do konkretnego 
adresu URL. Przekierowanie prostego zapytania DNS 
do serwerów WebTitan gwarantuje łatwą i szybką 
konfigurację, pełną skalowalność i eliminację opóźnień. .

Kontrola treści oraz ochrona przed 
złośliwym oprogramowaniem. 
Rozwiązanie dla biznesu.
WebTitan pozwala na zabezpieczenie firm przed 
zagrożeniami, umożliwiając definiowanie, jakie treści 
będą dostępne dla pracowników. Zapewnia ochronę 
przed złośliwym oprogramowaniem oraz szkodliwymi 
atakami, jak również kontrolowanie przepustowości 
łącza.

Podstawowa konfiguracja nie wymaga od klienta 
instalowania jakiegokolwiek oprogramowania, a 
rozwiązanie może być gotowe do pracy w ciągu zaledwie 
kilku minut. Dzięki temu wiele firm uznaje, że WebTitan 
jest idealnym rozwiązaniem w zakresie bezpieczeństwa. 

Dlaczego WebTitan Cloud?
WebTitan Cloud został stworzony specjalnie w 
celu zapewnienia prostej w instalacji i zarządzaniu 
kompleksowej kontroli i ochrony użytkowników. 
Rozwiązanie zostało zaprojektowane w taki sposób, 
aby można było w łatwy sposób  zintegrować je z 
istniejącą infrastrukturą oraz aby jego wdrożenie 
było jak najprostsze. Pozwala ono administratorom 
na zainstalowanie rozwiązania i nie wymaga od nich 
dodatkowych nakładów pracy, jako że gwarantuje 
ochronę przed stronami internetowymi ze złośliwym 
oprogramowaniem oraz szkodliwymi treściami. 

Szczegółowe polityki kontroli treści internetowych 
skoordynowane z najskuteczniejszymi rozwiązaniami 
zabezpieczającymi przed złośliwym oprogramowaniem 
oraz phishingiem powodują, że WebTitan stanowi idealne 
rozwiązanie dla każdej firmy, poszukującej zarówno 
narzędzi do kompleksowej kontroli treści internetowych, 
jak również usługi monitorującej. 

Dla kogo?
 » Firm, które chcą chronić użytkowników i sieć przed 

zagrożeniami pochodzącymi z niebezpiecznych 
stron.

 » Uczelni, które chcą ograniczyć dostęp studentów 
i pracowników do stron z nieodpowiednią 
zawartością.

 » Publicznych dostawców wifi, którzy chcą ograniczyć 
dostęp do niepożądanych treści w miejscach 
publicznych oraz kontrolować przepustowość.

WebTitan Cloud
Kontrola treści oraz ochrona przed złośliwym oprogramowaniem 
w oparciu o technologię chmury. Rozwiązanie dla biznesu. 
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Funkcjonalności rozwiązania

Technologia chmury
Będąc produktem działającym w oparciu o technologią 
chmury, jest rozwiązaniem bazującym na DNS, 
wymagającym prostego przekierowania DNS do 
serwerów WebTitan. Dzięki temu jest to produkt 
niezwykle łatwy w instalacji oraz zarządzaniu. Upraszcza 
skalowanie i eliminuje opóźnienia. 

Ochrona przed złośliwym oprogramowaniem oraz 
atakami typu phishing
Zapewnij ochronę przed złośliwym oprogramowaniem 
oraz atakami typu phishing dzięki wykorzystaniu 
kategorii ochrony WebTitan. WebTitan zablokuje 
dostęp do niebezpiecznych stron internetowych, stron 
internetowych zawierających złośliwe oprogramowanie, 
stron internetowych rozsyłających spam oraz ochroni 
przed oprogramowaniem szpiegującym. 

Wyjątki od reguł (Klucze Chmury)
WebTitan Cloud pozwala administratorom na tworzenie 
wyjątków od ogólnych reguł filtrowania , znanych jako 
Klucze Chmury. Mogą one być tworzone natychmiast 
i pozwalają użytkownikowi na obejście reguły. Każdy 
Klucz Chmury może być stworzony dla pojedynczego 
użytkownika lub wielu użytkowników i działać w 
określonym czasie. 

Filtrowanie URL
WebTitan Cloud filtruje URL stron internetowych w 
oparciu o 53 predefiniowane kategorie, takie jak media 
społecznościowe, wiadomości, pornografia, hazard 
itp. System zawiera ponad 500 milionów adresów 

stron internetowych w ponad 200 językach, każda z 
nich przyporządkowana predefiniowanej kategorii. W 
połączeniu z działającym w chmurze wyszukiwaniem, 
użytkownicy otrzymują wysoce adekwatną i elastyczną 
metodę filtrowania opartą na treści stron internetowych. 

Elastyczne tworzenie polityk 
Używając WebTitan Cloud można w łatwy sposób 
tworzyć i zarządzać własnymi politykami, w celu ochrony 
użytkowników, włączając w to tworzenie czarnych i 
białych list adresów URL i domen. 

Raportowanie
Klient ma dostęp do całego pakietu ponad 50 
predefiniowanych raportów przeznaczonych dla 
pojedynczego użytkownika lub grupy użytkowników. 
Istnieje również możliwość wglądu w czasie rzeczywistym 
w przeglądane treści internetowe. Raportowanie może 
się odbywać w sposób planowany, a raporty mogą być 
wysyłane w wielu formatach. 

Identyfikacja użytkownika
Używaj WebTitan DNS Proxy w połączeniu z WebTitan 
Cloud w celu identyfikowania indywidualnych 
użytkowników i uzyskiwania raportów dotyczących ich 
działań. WebTitan DNS Proxy ma niewielkie rozmiary i 
może być zainstalowany na urządzeniu lub w środowisku 
wirtualnym, integruje się z Active Directory lub LDAP 
w celu umożliwienia tworzenia raportów dotyczących 
działania użytkownika lub grupy użytkowników na 
potrzeby firmy. Umożliwia to bardziej dokładną kontrolę i 
szczegółowe raportowanie.
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Usługa działająca w oparciu o 
technologię chmury

 » Rozwiązanie oparte na DNS, wymagające prostego przekierowania DNS 
do serwerów WebTitan

 » Łatwa i szybka konfiguracja i zarządzanie
 » Łatwe skalowanie
 » Eliminacja opóźnień 

Ochrona przed złośliwym 
oprogramowaniem

WebTitan Cloud chroni użytkowników, firmę oraz dane
 » Blokuje wirusy, próby phishingu oraz inne złośliwe działania
 » Blokuje niebezpieczne strony internetowe
 » Blokuje dostęp spamu i botnetów
 » Blokuje dostęp oprogramowania szpiegującego oraz stron 

internetowych zawierających złośliwe oprogramowanie
 » Działa z SSL

Elastyczne tworzenie polityk  » Wybór spośród 53 kategorii stron internetowych w celu stworzenia 
reguł potrzebnych dla twojej firmy

 » Indywidualna konfiguracja czarnych i białych listy dla określonych 
lokalizacji

 » Klucze Chmury dla ominięcia reguł, kiedy jest to konieczne
 » Wspólne zarządzanie dla wielu lokalizacji
 » Zindywidualizowane blokowanie stron

Raportowanie  » Wybór spośród 55 predefiniowanych raportów
 » W pełni zindywidualizowane raportowanie
 » Opcje raportowania dla lokalizacji lub dla użytkownika
 » DNS Proxy dla integracji AD
 » Planowe raportowanie
 » Wiele możliwości przesyłania
 » Podgląd wyszukiwania w czasie rzeczywistym
 » Powiadomiania e-mail
 » Wsparcie syslog 

Identyfikacja użytkownika  » Zapytania użytkownika mogą być identyfikowane dzięki zainstalowaniu 
agenta AD w sieci

 » Ułatwia szczegółową kontrolę i raportowanie 
 

Usługa działająca w oparciu o 
technologię chmury

 » Rozwiązanie oparte na DNS, wymagające prostego przekierowania 
DNS do serwerów WebTitan

 » Łatwa i szybka konfiguracja i zarządzanie
 » Łatwe skalowanie
 » Eliminacja opóźnień  

 

Specyfikacja techniczna  
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O firmie

 Zapytania ogólne webtitan@bakotech.pl  //  Pomoc techniczna wsparcie@bakotech.pl  //  www.bakotech.pl  //   www.titanhq.com

O firmie

TitanHQ specjalizuje się w dostarczaniu rozwiązań biznesowych typu MAIL & WEB SECURITY,  związanych z ochroną 
serwerów pocztowych, filtrowaniem ruchu sieciowego oraz zapewnianiem bezpieczeństwa dostarczanych treści, co 
pozwala chronić zasoby korporacyjne przed zagrożeniami z zewnątrz. Oprogramowanie antyspamowe SpamTitan oraz 
rozwiązanie do web filteringu WebTitan charakteryzuje wysoka skuteczność i efektywność kosztowa.

Celem TitanHQ jest dostarczenie klientom jak najprostszych zabezpieczeń internetowych i taki cel przyświecał firmie 
od momentu rozpoczęcia działalności w 1999 roku. Aktualnie sieć klientów obejmuje ponad 5000 firm w ponad 120 
krajach. 
TitanHQ jest prywatnym przedsiębiorstwem działającym w Irlandii i Stanach Zjednoczonych. 

Bakotech Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, jest częścią międzynarodowej grupy dystrybucyjnej Bakotech®. Jako 
specjalizowany dystrybutor rozwiązań IT w zakresie bezpieczeństwa, sieci i infrastruktury IT, spółka koncentruje się na 
dostarczaniu najwyższej jakości produktów i usług w centralnej i wschodniej Europie, w szczególności w: Polsce, Bułgarii, 
Rumunii, Słowacji, Chorwacji i na Węgrzech, a także w krajach nadbałtyckich. Firma zajmuje się sprzedażą w kanale 
partnerskim, poprzez rozbudowaną sieć partnerów. Bakotech posiada w swoim portfolio innowacyjne produkty, które 
odniosły sukces międzynarodowy, a dzięki dystrybutorowi wchodzą nie tylko na rynek polski, ale również krajów Europy 
Środkowo-Wschodniej. 

Od 2014 roku Bakotech Sp. z o.o. jest wyłącznym, autoryzowanym dystrybutorem rozwiązań SpamTitan i WebTitan, 
umożliwiających ochronę serwerów pocztowych, bezpieczne przeglądanie stron www, kontrolę treści internetowych oraz 
ochronę firm przed szkodliwym oprogramowaniem i phishingiem.

Dane kontaktowe
BAKOTECH SP. Z. O.O.
ul. Św. Tomasza 34/B09
31-027 Kraków
e-mail: webtitan@bakotech.pl, wsparcie@bakotech.pl
tel.: +48 12 376 95 08


