Fortinet Fortigate 200B

- zvyšování bezpečnosti ICT v Nemji
„Otázky bezpečnosti jsou nejenom v poslední době v popředí diskusí, auditů a nemalých investic.
Jihlavská nemocnice, jakožto organizace spravující zdravotnické záznamy několika stovek tisíc pacientů, se tedy přirozeně musí těmito otázkami zabývat také a v co možná nejširší míře svá data chránit
a zabezpečit.“
Zdeněk Izdný | specialista ICT oddělení
Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace

Použité produkty:

Výchozí stav
Fungování ICT bez zabezpečení vnitřní sítě prvky typu Firewall
není v dnešní době u organizací našeho typu vůbec myslitelné.
Troufáme si říct, že jde o jedno z nejcitlivějších míst v otázce bezpečnosti vůbec. Proto se naše oddělení začalo tímto „uzlem“ intenzivně zabývat.
Více jak deset let fungovala v jihlavské nemocnici firewallová
ochrana na úrovni softwarového vybavení firmy Kerio Technologies, v poslední době nazvaném Kerio Winroute Firewall. Toto
řešení se staralo o veškerou komunikaci mezi vnitřní a vnější sítí
včetně VPN tunelu do organizace. Po dlouhá léta jsme byli s tímto
řešením spokojeni. Postupem času byly kladeny stále větší požadavky a nároky na tento bezpečnostní prvek a tak jsme pomalu
začali přemýšlet, jak stávající situaci změnit - abychom byli připraveni splnit veškeré požadavky, jenž na nás byly kladeny.
Obchodní cíle
Na základě doporučení Technické zprávy o stavu a rozvoji sítě v
Nemocnici Jihlava (dodané firmou AutoCont CZ, a.s.) a na základě stále rostoucích požadakvů jsme se rozhodli zvýšit bezpečnost
sítě a to předřazením před stávající Kerio Winroute Firewall hardware firewall, který by odfiltroval většinu nežádoucího provozu a
zároveň by mohl zakončovat VPN pro správu/dodavatele/uživatele. Firewall měl být, dle doporučení, v redundantním zapojení a fungovat buď jako Active/Passive nebo Active/Active – load
balancing.
Dalším požadavkem bylo zachování statistických přehledů využívání vnitřní sítě nástrojem, který bude s dodaným HW firewallem
plně kompatibilní.
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Profil partnera:

Řešení

Network IT Solution s.r.o.
Šumavská 524/31
602 00 Brno - Czech Republic
http://www.networkit.cz

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem došlo k uveřejnění zadávací dokumentace na dodávku HW a SW vybavení jako základního bezpečnostního prvku síťového rozhraní mezi vnitřní LAN sítí
jihlavské nemocnice a veřejnou sítí internet. Vítězem zakázky se
stala firma Network IT Solution, s.r.o., která zajistila dodávku včetně implementace a školení administrátorů. S přístupem a odbornými znalostmi této firmy jsme byli velice spokojeni a celý projekt
tak proběhl bez nejmenších problémů. Správci sítě jihlavské nemocnice tak měli dostatečný prostor pro získání všech potřebných
a odborných informací.

kontaktní osoba:
Martin Vlasák
martin.vlasak@networkit.cz
+420 776 104 114
Společnost nabízí komplexní správu (outsourcing IT) v
oblasti sítí, software, zákaznických dat, stanic a serverů s
důrazem na vysokou úroveň
bezpečnosti.

Řešení bylo vybudováno na technologii FortiNet s využitím
klastrového řešení prvku FortiGate 200B. Toto řešení nahradilo
do té doby fungující SW řešení Kerio Winroute Firewall. Nedošlo
tedy k zachování původního SW řešení – a to z důvodu zvýšené
licenční zátěže v souvislosti s klienty budované WiFi sítě. Součástí
realizace byl také produkt pro analýzu provozu - FortiAnalyzer. Z
důvodu uspokojení požadavku vysoké dostupnosti je nyní dodané
zařízení provozováno v režimu HA (vysoké dostupnosti).
Závěr
V záměru zvyšování bezpečnosti ICT v jihlavské nemocnici to není
jediný krok, který jsme učinili, ale i nadále se budeme snažit v
naplňování jednotlivých doporučení, vyplývajících z již zmíněné
technické zprávy. Věříme, že tím ještě zvýšíme úroveň bezpečnosti
citlivých informací, které jako zdravotnické zařízení uchováváme.
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