M&M Computer Kft.
A távoli munkavégzéshez segítséget nyújtó tájékoztatója

Szeretnénk értesíteni Önöket, hogy a koronavírus idején is otthoni munkavégzéssel folyamatosan biztosítjuk cégünk működését, és ebben szeretnénk segíteni partnereinket és végfelhasználóinkat is. Fontos, közös érdekünk, hogy a lehetőségekhez képest együttes erővel
csökkenteni próbáljuk a gazdasági károkat.
A Cisco a minél szélesebb körű távmunka gyors bevezetése érdekében több szolgáltatását
ingyenessé tette magánszemélyeknek és vállalkozásoknak.
Részletek: https://blogs.cisco.com/security/cisco-expands-free-security-offerings-to-helpwith-rise-in-remote-workers
Ezen ingyenes szolgáltatások a következők:
I.
A Cisco kibővítette ingyenes Webex szolgáltatását, melynek keretén
belül ingyenes licenceket biztosít
1.

Cisco Webex + Webex Teams

Ingyenes 90 napos Webex és Webex Teams korlátlan hozzáférés
HD video + screen sharing
Korlátozatlan hívásidő, 1 GB felvétel tárolása a felhőben
Maximum 100 résztvevő
o Regisztráció: https://www.webex.com/ és https://cart.webex.com/signup
o Webex speciális ajánlat: https://www.webex.com/pricing/index.html
o Webex a virtuális tanulás és oktatás szolgálatában: https://www.webex.com/webexremoteedu.html
o Bejelentés itt: https://blog.webex.com/video-conferencing/cisco-webexsupporting-customers-during-this-unprecedented-time/
o További részletes információ itt: https://help.webex.com/enus/n80v1rcb/Cisco-Webex-Available-Free-in-These-Countries-COVID-19Response

1.

Cisco Webex + Webex Teams teljes vállalati szolgátatás

Összeköthető a vállalati adminisztrációs irányító pulttal
tartalommegosztás
5 GB felvétel tárolása a felhőben
vendéglátó (HOST) engedély
Maximum 200 résztvevő
o Regisztráció: https://www.webex.com/ és https://cart.webex.com/sign-up


Webex speciális ajánlat: https://www.webex.com/pricing/index.html

II.
A Cisco az ügyfeleit ingyenes hálózati biztonsági ajánlataival is támogatni kívánja, melyek a Cisco Umbrella, Duo és AnyConnect esetében érhetők el.
Hasznos átfogó oldal: Biztonsági válaszok a megnövekedett távoli
munkavégzésre: https://community.cisco.com/t5/security-documents/cisco-security-responds-to-increase-in-remote-workers/ta-p/4044508

1. Cisoc AnyConnect Secure Mobility Client for ASA – alkalmassá
tesz arra, hogy az alkalmazottak bárhol dolgozzanak a vállalati laptopokon
vagy személyes mobil eszközökön. Láthatóságot és ellenőrzést biztosít:
beazonosítható, hogy ki és mely eszközök férnek hozzá az infrastruktúrához
A VPN licensz száma a meglévő ASA eszköz kapacitásának határáig ingyenesen bővíthető 90 napig
o Továnni információ: https://www.cisco.com/c/en/us/products/security/anyconnect-secure-mobility-client/index.html
o Vészhelyzet COVID-19 AnyConnect licenc beszerzése:
https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/security/anyconnect-securemobility-client/215330-obtaining-an-emergency-covid-19-anyconne.html
o és https://slexui.cloudapps.cisco.com/SWIFT/LicensingUI/Quickstart
vagy vegye fel velünk a kapcsolatot.
2. Cisco Umbrella - védi a felhasználókat a rosszindulatú internetes
oldalaktól

Ingyenes 90 napos hozzáférés (a honlapon 14 nap szerepel, a kibővített 90
napos elérésért kérem vegye fel velünk a kapcsolatot)
o Regisztráció: https://umbrella.cisco.com/
o és https://signup.umbrella.com/?_ga=2.49292001.61687024.15849696381967536654.1584969638
o Open DNS Home - adathalász webhelyek blokkolása
o Regisztráció: https://signup.opendns.com/homefree/?_ga=2.146138355.61687024.1584969638-1967536654.1584969638
o és további lehetőségek: https://www.opendns.com/home-internet-security/?_ga=2.49292001.61687024.1584969638-1967536654.1584969638

3. Duo Security - két tényezős hitelesítés és biztonságos egyszeri bejelentkezés garantálása
Ingyenes 30 napos hozzáférés
o Regisztráció: https://duo.com/?utm_source=cisco.com&utm_medium=referral&utm_campaign=remote-expansion#eyJoYXNoIjoiIiwic2VhcmNoIjoiP3V0bV9zb3VyY2U9Y2lzY28uY29tJnV0bV9tZWRpd
W09cmVmZXJyYWwmdXRtX2NhbXBhaWduPXJlbW90ZS1leHBhbnNp
b24ifQ==
o és https://signup.duo.com/
o Kormányhivatalok számára: https://duo.com/pricing/duo-federal-editions
o Árazás: https://duo.com/pricing
Amennyiben bármilyen technikai kérdés felmerülne a Cisco által kínált különféle távoli
biztonsági ajánlatokkal kapcsolatban, lehetőség van részt venni a Cisco által indított ingyenes webinárium sorozatban, melyre hetente két napon (kedden és csütörtökön), naponta több időpontban kerül sor. Következő időpontok március 24 és 26.
https://cisco.cvent.com/events/technical-office-hours-secure-remote-worker-offers-to-discuss-design-best-practices-configuration-an/event-summary8da0a4f9cb7b4200a07bbc8496ac3ece.aspx

További részletek az alábbi linken találhatóak:
https://www.cisco.com/c/m/en_us/covid19.html
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