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Zabezpečte všechno
Nejjednodušší a nejbezpečnější UTM k dispozici

Zabezpečení sítě: 
Kompletní UTM hardware, software

vše v jednom, a virtuální zařízení.

BYOD & Hotspot: 
Poskytujte bezpečný a jednoduchý internetový

přístup pro hosty a spolupracovníky.

Rychlá a snadná správa:
Konfigurace jednou, nasazení všude
pomocí bezpečné centrální správy



Hlavní vlastnosti Endian UTM.
Chraňte a připojte svoji síť, abyste se mohli vrátit k prioritám

vašeho podnikání.

Zabezpečení pošty a webu

WiFi a přineste si vlastní 
Zařízení (BYOD)

-

Správa sítě Endian  
a aktualizace

Řízení aplikací
Převezměte kontrolu nad síťí správným 
řízením velké šířky pásma, nebo 
neobchodních aplikací jako Skype, 
WhatsApp, Dropbox, Facebook, Twitter 
a více než 150 dalších. Endian to zvládne 
jednoduchou správou aplikací na vaší síťi  
na několik kliknutí. Zvyšení produktivity 
nebylo nikdy jednodušší.

Poskytujte své kanceláři bezpečné a 
zabezpečné procházení webu a e-mailové 
služby. Chraňte své uživatele a síť před viry, 
malwarem, phishingem a nevyžádanou 
poštou. To pomáhá zvyšovat produktivitu 
a chránit vaši firmu před internetovými 
hrozbami.

Zabezpečený vzdálený přístup 
Pracujte kdekoliv, umožníte globální 
pracovní síle přístup k síti odkudkoli 
s jednoduchým a bezpečným vzdáleným 
přístupem. Endian poskytuje několik 
technologií VPN, díky nimž mohou vaši 
vzdálení zaměstnanci a pobočky 
bezpečně propojit své pracoviště.

Sledování sítě v reálném čase  
a reportování
Víte, co se děje ve vaší síti? Pokud ne, 
vaše firma může přijít o drahocenný čas a 
peníze. Naše řešení poskytuje informace o 
síti v reálném čase (včetně historie 
událostí), které vám pomohou rychle 
reagovat a zastavit zneužívání sítě.

Využíváte maximum ze svých WiFi nebo 
hostujících sítí? Řešení Endian Hotspot 
může tyto sítě ochránit a nabídnout jim 
bezpečný a oddělený přístup k internetu 
a zároveň maximalizovat jejich
potenciální hodnotu pro vaše podnikání.

Síť Endian  je bezplatný centralizovaný 
portál pro správu založený na cloudu, 
který zajišťuje bezpečný vzdálený přístup 
k veškerému hardwaru, softwaru a virtuál-
ním zařízením Endian. Toto jednotné řešení 
umožňuje přístup, monitorování, aktualizaci 
a upgrade vašich koncových zařízení.
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Hardwarové zařízení Softwarové zařízení

Endian UTM podporované platformy a systém
Endian zařízení vám umožňují připojit a zjednodušit zabezpečení vaší firmy v síti. Naše výrobky poskytují řešení typu vše v jednom, v 

kombinaci s nejlepším uživatelským rozhraním ve své třídě. Naše cena navíc zahrnuje vše, což znamená, že se nemusíte starat o 
další výdaje za doplňky, abyste získali potřebnou bezpečnost sítě. Nabízíme celou řadu platforem včetně hardwaru, softwaru a 

virtuálních zařízení.

Kompletní řada speciálně navržených 
zařízení s naším UTM softwarem 
zabezpečí vše, od poboček a 
průmyslových zařízení, až po velké sítě.

Virtuální zařízení
Ochraňte své virtuální sítě a infrastrukturu 
během několika sekund. Podpora všech 
předních virtualizačních platforem 
(VMware, Xen/XenServer, Hyper-V, KVM).

Proměňte svůj oblíbený nebo existující 
hardware v plně vybavené zařízení 
Endian UTM. Změňte své hardwarové 
zdroje tak, aby vyhovovaly potřebám vaší 
sítě.



Endian Management Center
Konfigurujte jednou. Nasaďte všude

Podívejte se na svou síť v reálném čase

Centrálně spravujte všechna zařízení Endian. Omezte čas a úsilí správy administrátorů a šetřete cenné personální zdroje pomocí 
centralizované správy usnadněné pomocí Endian Management Center (EMC).

Funkce Live Map je zvláště cenná v Endian Management Center tím, 
že poskytuje vizuální reprezentaci vašeho globálního nasazení 

Perfektní Switchboard kompliment
Přidejte do svého ovládacího panelu Endian Connect funkce 
centralizované správy, spravujte a ovládejte svou sít Endian.
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Automatické vrácení zpět Centralizované aktualizace

Multi-Tenant řešení

Bezpečné podle návrhu

Device Profile

push

push

push

pull

Funkce Management Centra

Další funkce platformy Connect

„Kopírovat a vložit“ s profily zařízení
Pomocí profilů zařízení mohou administrátoři vytvořit šablonu 
konfigurace, kterou pak lze přiřadit k libovolnému zařízení
k replikaci.

Centrum správy Endian bylo vybudováno tak, aby bylo zabezpečeno 
od základů pouze komunikací se vzdálenými zařízeními Endian 
prostřednictvím zabezpečených (šifrovaných) kanálů a zahrnuje 
bezpečné převzetí služeb při selhání.

Pokud něco ovlivňuje nasazení profilu, 
vzdálené zařízení se automaticky vrátí 
k poslední (předchozí) funkční konfiguraci. 
Není nutný zásah uživatele ani správce 
a uživatel ústředny obdrží oznámení 
o selhání.

Spravujte a synchronizujte všechny 
aktualizace vzdáleného zařízení pomocí 
centrální konzole poskytované Centrem 
správy Endian. Kromě toho bude EMC 
automaticky aktualizovat vaše vzdálená 
zařízení před změnami konfigurace, aby 
byla zajištěna synchronizovaná platforma a 
hladký proces aktualizace.

Kompletní historie profilu
Prohlédněte si úplnou historii profilu včetně 
všech změn konfigurace, abyste mohli 
sledovat veškerou historii zařízení z Centra 
správy Endian. Sledujte změny a snadno 
a rychle identifikujte problémy, které mohou 
ušetřit čas a úsilí a snížit náklady 
na správu.

Živá mapa (Zobrazení)
Přáli byste si někdy, abyste viděli své 
vzdálené sítě a zařízení na mapě (jako 
například oddělení IT)? Nyní můžete s 
naším živým mapovým zobrazením  
vidět vaše vzdálené IoT zařízení, ale 
také můžete vidět, jestli je někdo 
připojen,  a/nebo se dokonce připojit k 
zařízení sami.

Udržujte oprávnění organizace, zařízení 
a uživatelů/skupin v Centru správy Endian 
s vícenásobným pronájmem.  V rámci 
platformy Connect můžete snadno vytvořit 
více organizací, abyste vy a vaši zákazníci 
mohli pomocí zařízení EMC spravovat vaše 
zařízení Endian.

Stavějte na naší platformě (API)
Potřebujete si vytvořit vlastního klienta 
nebo ho dokonce vložit do své platformy?
Přáli byste si někdy, aby vaše zákaznická 
podpora a technické platformy mohly být 
hluboce integrovány do vaší vzdálené 
infrastruktury?
Naše kompletní rozhraní Connect Platform 
API otevírá široké možnosti.



Klíčové vlastnosti 
• 4 Ethernet porty
• 2 GB RAM
• 16 GB paměti
• Provedení desktop
• K dispozici je upgrade WiFi

Klíčové vlastnosti 
• 4 Ethernet porty
• 2 GB RAM
• 8 GB paměti
• Provedení desktop
• K dispozici je upgrade WiFi

Endian UTM Mini 10

Mini 10 je založen na platformě EndianOS, která zaručuje vysoký výkon,
stabilitu a flexibilitu zařízení. Mini 10 poskytuje vysoké, out-of-the-box zabezpečení, 
a ukazuje svou plnou sílu v dceřiných společnostech a společnostech s mnoha 
odděleními.

Díky integrované technologii WiFi se mobilní zařízení mohou přímo připojit k síti.

Endian UTM Mini 25
Ideální řešení pro zabezpečení sítě malých podniků a vzdálených poboček pokročilo kupředu. 
Nová sada a brána Endian je postavena na zcela nové platformě a zdvojnásobila sílu 
předchozí generace.

Endian UTM Mini 25 WiFi
Tento produkt nabízí kompletní sadu funkcí UTM včetně výkonného řešení hotspot, a při 
použití s WiFi je toto jediné SMB řešení, které potřebujete k připojení a ochraně vaší malé 
obchodní sítě. 

Hardwarová řešení pro malé sítě
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Endian UTM Mercury 100

Klíčové vlastnosti 
• 5 Ethernet portů
• 4 GB RAM
• 320 GB pevný disk
• Provedení desktop
• K dispozici je upgrade WiFi

Klíčové vlastnosti
• 6 Ethernet portů
• 4 GB RAM
• 2x320 GB pevný disk
• LAN-Bypass
• Rack 1U

Hardwarová řešení pro středně velké sítě

Endian UTM Mercury 50
Mercury 50, navržený pro zpracování silného internetového provozu, e-mailů a VPN 
připojení k pobočkám, je ideálním škálovatelným řešením pro podporu růstu vaší sítě.

Endian UTM Mercury 50 WiFi
Výkonné bezpečnostní řešení pro sítě střední velikosti, které uživatelům poskytne 
správu a ochranu sítě. Kromě všech funkcí zabezpečení a správy sítě získáte 
vestavěný bezdrátový přístupový bod, který podporuje nejnovější standardy WiFi.

Rychlý, flexibilní a snadno použitelný. Mercury 100 zaručuje vysoké bezpečnostní 
standardy v kombinaci s celosvětově uznávanou technologií Endian Hotspot.

Filtry na úrovni aplikace, antivirový program, antispam, filtrování webu, funkce VPN 
a mnohem více vytvářejí kompletní a spolehlivý štít vaší sítě před všemi interními 
i externími hrozbami.



Klíčové vlastnosti 
• 8 Ethernet portů
• 4 / 8 GB RAM
• 2x320 / 2x500 GB pevný disk
• LAN-Bypass
• Rack 1U

Klíčové vlastnosti 
• 10 / 18 Ethernet portů
• 16 / 32 GB RAM
• 2x500 / 2x1 TB HDD Raid
• LAN-Bypass
• Rack 2U
• 2x 10Gigabit SFP+ (volitelné)

Hardwarová řešení pro velké sítě

Endian UTM Macro 250 a 500
Velké organizace a podniky se složitou strukturou často zažívají kritické bezpečnostní 
problémy. Pro trvalé udržení ochrany na vysoké úrovni je nutná podpora spolehlivého 
hardwarového zařízení.

Macro 250 a 500 nabízejí integrované bezpečnostní služby, jako je stavová inspekční 
brána firewall, VPN, gateway anti-virus, antispam, filtrování webového a e-mailového 
obsahu a výkonný hotspot v jednom produktu.

Endian UTM Macro 1000 a 2500
Objevte nové výkonné zařízení Endian vybavené dvojnásobnou pamětí a nejnovější 
technologií vícejádrových procesorů pro zvýšení výkonu sítě.

Macro 1000 a 2500 jsou ideální brány pro správu a filtrování provozu nejnáročnějších 
sítí. Tato vysoce výkonná hardwarová zařízení jsou navržena speciálně pro silnou 
kombinaci výkonu a ochrany velkých podniků.
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Porovnání hardwaru Endian UTM

Výkon

Mini 10 
Mini 10 WiFi

Mini 25 
Mini 25 WiFi

Mercury 50 
Mercury 50 WiFi Mercury 100 Macro 250 Macro 500 Macro 1000 Macro 2500

Propustnost firewallu 1 Gbit/s 1,5 Gbit/s 3.0 Gbit/s 3.5 Gbit/s 5.5 Gbit/s 10 Gbit/s 25 Gbit/s 40 Gbit/s

Propustnost VPN
(IPsec & SSL) 50 Mbit/s 120 Mbit/s 300 Mbit/s 320 Mbit/s 900 Mbit/s 1.4 Gbit/s 3 Gbit/s 5 Gbit/s

Propustnost IPS 120 Mbit/s 150 Mbit/s 320 Mbit/s 350 Mbit/s 1.5 Gbit/s 2.2 Gbit/s 4 Gbit/s 7 Gbit/s

Antivirová propustnost 
(Proxy) 90 Mbit/s 175 Mbit/s 500 Mbit/s 600 Mbit/s 1.8 Gbit/s 3.1 Gbit/s 6 Gbit/s 9 Gbit/s

Propustnost zabezpečení
webu 250 Mbit/s 400 Mbit/s 1.0 Gbit/s 1.2 Gbit/s 5 Gbit/s 6 Gbit/s 13 Gbit/s 25 Gbit/s

Souběžné relace 300,000 300,000 450,000 500,000 1,500,000 2,500,000 2,500,000 5,000,000

Max. souběžně 
připojených hotspotů - 30 Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited

Hardware
Mini 10 

Mini 10 WiFi
Mini 25 

Mini 25 WiFi
Mercury 50 

Mercury 50 WiFi Mercury 100 Macro 250 Macro 500 Macro 1000 Macro 2500

Provedení Desktop Desktop Desktop Rack 1U Rack 1U Rack 1U Rack 2U Rack 2U

Rozměry (mm) 44 x 232 x 153 44 x 232 x 153 44 x 245 x 155 44 x 430 x 
260

44 x 430 x 
400

44 x 430 x 
400

88 x 440 x 
501

88 x 440 x 
501

Váha 1.1 kg 1.1 kg 2 kg 5 kg 8 kg 8 kg 20 kg 20 kg

Paměť 2 GB 2 GB 4 GB 4 GB 4 GB 8 GB 16 GB 32 GB

Úložný prostor 8 GB 16 GB 320 GB HDD 2x 320 GB 
HDD Raid

2x 320 GB 
HDD Raid

2x 500 GB 
HDD Raid

2x 500 GB 
HDD Raid

2x 1 TB HDD 
Raid

Síť
4x Gigabit 
Ethernet

4x Gigabit 
Ethernet

5x Gigabit  
Ethernet

6x Gigabit 
Ethernet

8x Gigabit 
Ethernet

8x Gigabit 
Ethernet

10x Gigabit 
Ethernet 

2x 10Giga-
bit SFP+ 

(optional)

18x Gigabit 
Ethernet 

2x 10Giga-
bit SFP+ 

(optional)

LAN Bypass - - - 2 Pairs 4 Pairs 4 Pairs 2 Pairs 4 Pairs

Napájecí zdroj 40W External 40W External 60W External 65W Inter-
nal

250W 
Internal

250W 
Internal

2x 550W 
Internal 

Redundant

2x 550W 
Internal 

Redundant

Chlazení Ventilátory Ventilátory Ventilátory Ventilátory Ventilátory Ventilátory Ventilátory Ventilátory

LCD displej - - - Ano Ano Ano Ano Ano

VGA - - - Ano Ano Ano Ano Ano

Hardwarová záruka Included in 
maintenance

Included in 
maintenance

Included in 
maintenance

Included in 
maintenance

Included in 
maintenance

Included in 
maintenance

Included in 
maintenance

Included in 
maintenance

Certifikace
FCC/CE/

RoHS
FCC/CE/

RoHS FCC/CE/RoHS FCC/CE/
RoHS

FCC/CE/
RoHS

FCC/CE/
RoHS

FCC/CE/
RoHS

FCC/CE/
RoHS



Systémové požadavky
CPU CPU  Intel x86_64 kompatibilní / 1GHz minimum (dual-core 2 GHz doporučeno)

Multi-Processor Včetně podpory symetrického multi-procesoru (SMP)

RAM 2 GB minimum (4 GB doporučeno)

Disk SCSI, SATA, SAS nebo IDE disk je požadován (8GB minimum 20GB doporučeno)

Software RAID Pro software RAID1 (mirroring) jsou požadovány 2 disky stejného typu (kapacita může být různá)

Hardware RAID Podporovány jsou systémy SCSI a SAS RAID a řadiče jsou podporovány

CD-ROM Pro instalaci je vyžadována jednotka IDE, SCSI nebo USB CDROM (po instalaci se nevyžaduje)

Síťové karty Jsou podporovány nejběžnější karty síťového rozhraní, včetně gigabitových a optických NIC

Monitor, kávesnice Jsou vyžadovány pouze pro instalaci, ale ne pro konfiguraci a použití

Operační systém Operační systém Endian UTM obsahuje vytvrzený operační systém založený na Linuxu

Virtuální cloudová řešení
Zabezpečte a ochraňte svou virtuální infrastrukturu

Systémové požadavky
CPU Intel x86_64 kompatibilní / 1 GHz minimum (dual-core 2 GHz doporučeno)

 Multi-Processor Podpora  pro Symmetrický Multi-Procesor (SMP) 

RAM 2 GB minimum (4 GB doporučeno)

Disk Podpora plné virtualizace a paravirtualizace / minimálně 8 GB (doporučeno 20 GB)

CD-ROM Fyzické a virtuální jednotky podporované hypervizorem

Síťové karty Podpora plné virtualizace a paravirtualizace

Operační systém Endian UTM obsahuje vytvrzený operační systém založený na Linuxu

Hypervisory 

Softwarová řešení
Proměňte jakýkoli počítač na Unified Threat Management řešení
Softwarové zařízení je ideální pro ty, kteří hledají využití existujícího hardwaru (x86_64) pro potřeby jejich sítí a zabezpečení. 
Funkčnost produktu je totožná s našimi hardwarovými zařízeními, takže není třeba žádných kompromisů.

Softwarové zařízení Endian UTM nabízí stejnou technologii jako v UTM (Endian Unified Threat Management) hardwarová zařízení, což 
umožňuje přeměnit jakýkoli počítač na plně vybavené bezpečnostní zařízení.  Uvolněte sílu Endian UTM pomocí upřednostňovaného 
hardwaru, který umožní komplexní zabezpečení celé vaší síťové infrastruktury. Integrované bezpečnostní služby, jako je firewall 
pro stavovou inspekci, VPN, gateway anti-virus, antispam, webová bezpečnost a filtrování obsahu e-mailů, nabízejí granulární 
ochranu v jednom systému, čímž se snižuje čas a náklady na správu.

Chraňte svou virtuální infrastrukturu před jakýmkoli možným ohrožením špičkovou síťovou bezpečností Endian! Ať už zabezpečujete 
vaše interní virtuální obchodní prostředí, provozujete prvotřídní hosting nebo kolokační zařízení nebo poskytujete cloudové služby - 
Endian UTM Virtualní zařízení vám může poskytnout vynikající zabezpečení sítě a ochránit vaši virtuální infrastrukturu před 
potenciálními hrozbami.
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Funkce Endian UTM
Zabezpečení sítě
• 
• Application control (including 

Facebook, Twitter, Skype, WhatsApp 
and more)

• Demilitarized zone (DMZ)
• Intrusion detection and prevention
• Multiple public IP addresses
• Multiple WAN
• Quality of service and bandwidth 

management
• SNMP support
• VoIP/SIP support
• SYN/ICMP flood protection
• VLAN support (IEEE 802.1Q trunking)
• DNS proxy/routing
• Anti-spyware
• Phishing protection

Zabezpečení webu 
• HTTP & FTP proxies
• 
• Transparent proxy support
• URL blacklist
• Authentication: Local, RADIUS, LDAP, 

Active Directory
• NTLM single sign-on
• Group-based and user-based web 

• Time based access control with 
multiple time intervals

• Panda cloud-based anti-virus
• 
• SafeSearch enforcement

Zabezpečení pošty 
• SMTP & POP3 proxies
• Anti-spam with bayes, pattern  

and SPF
• Heuristics, black- and whitelists 

support
• Anti-virus
• Transparent proxy support
• Email quarantine management
• Spam auto-learning
• Transparent mail forwarding (BCC)
• Greylisting
• Cyren anti-spam
• Panda cloud-based anti-virus

WAN Failover
• Automatic WAN uplink failover
• Monitoring of WAN uplinks
• Uplink types: Ethernet (static/DHCP), 

PPPoE, PPTP
• Support for UMTS/GPRS/3G USB 

dongles

Ověření uživatele
• Active Directory / NTLM
• LDAP
• RADIUS
• Local

Virtuální privátní sítě
IPsec
• Encryption: Null, 3DES, CAST-128, 

AES 128/192/256-bit, 
• 

• Serpent 128/192/256-bit,  
Camellia 128/192/256-bit

• Hash algorithms: MD5, SHA1, SHA2 
256/384/512-bit, AESXCBC

• 
16, 17, 18, 22, 23, 24

• Authentication: pre-shared key (PSK), 
RSA keys

• 
• IKEv1, IKEv2
• Dead Peer Detection (DPD)
• NAT traversal
• Compression
• Perfect Forward Secrecy (PFS)
• VPN Site-to-Site
• VPN Client-to-Site (roadwarrior)
• L2TP user authentication
• XAUTH user authentication
OpenVPN
• Encryption: DES, 3DES, AES 

• Authentication: pre-shared key, X.509 

• Support for VPN over HTTP Proxy
• PPTP passthrough
• VPN client-to-site (roadwarrior)
• VPN client for Microsoft Windows 

and Apple OS X
• Possibility of multiple logins per user
• VPN failover
• Multiple server support
• Support for mobile devices 

(Android, iOS)
VPN Portal for Clientless Connections*
• Web-based access to internal 

resources
• 
• Support for multiple destinations
• Destination-based authentication
• SSL offloading
User Management & Authentication
• -

VPN, L2TP, XAUTH, VPN Portal
• Group management
• 
• 
• 

management
• Multiple authentication servers (local, 

LDAP, Active Directory, RADIUS)
• Fully integrated one-time password 

(OTP) support
• Let’s Encrypt Support

BYOD / Hotspot*
• 
• Use your website as portal (SurfNow 

Button)
• Free access to allowed sites  

(walled garden)
• Wired / wireless support
• Integrated RADIUS service
• Connection logging
• Bandwidth limiting based on user, 

ticket or global settings
• Social login (Facebook, Google)
• Social Enabler (sharing on social 

networks)
• MAC-address based user accounts
• 
• User accounts import/export via CSV
• User password recovery
• Automatic client network 

and static IP)
• Fully integrated accounting
• Generic JSON API for external 

accounting and third party 
integration

• Instant WLAN ticket shop (Smart-
Connect)

• Single-click ticket generation 
(Quick ticket)

• SMS/e-mail user validation and 
ticketing

• Pre-/postpaid and free tickets
• 
• 
• 
• MAC address tracking for free 

hotspots
• Cyclic/recurring tickets (daily, weekly, 

monthly, yearly)
• 

authentication (SmartLogin)
• Multi-location setup through 

• External authentication server (Local, 
LDAP, Active Directory, RADIUS)

Překlad síťových adres 
• Destination NAT
• 
• One-to-one NAT
• Source NAT (SNAT)
• IPsec NAT traversal

Routing
• Static routes
• Source-based routing
• Destination-based routing
• Policy-based routing (based on inter-

face, MAC address, protocol or port)

Přemostění
• Firewall stealth mode
• 
• Spanning tree
• Unlimited interfaces per bridge

Vysoká dostupnost
• Hot standby (active/passive)
• -

zation (not for BYOD/Hotspot)

Správa událostí
• -

able Events
• 
• 
• Powerful Python Scripting Engine

Logování a reportování 
• Reporting dashboard
• Detailed system, web, email, attack 

and virus reports
• 

(powered by ntopng)
• Live log viewer
• Detailed user-based web access re-

port (not in Mini 10 and Mini 10 WiFi)
• Network/system/performance 

statistics
• 

rules)
• Syslog: local or remote
• OpenTSA trusted timestamping

Extra služby
• NTP (Network Time Protocol)
• DHCP server
• SNMP server
• Dynamic DNS

Správa / GUI 
• Centralized management through 

Endian Network (SSL)
• Easy Web-Based Administration 

(SSL)
• Multi-language web-interface 

(English, Italian, German, Japanese, 
Spanish, Portuguese, Chinese, Rus-
sian, Turkish)

• Secure remote SSH/SCP access 
• Serial console 

Aktualizace a zálohy 
• Centralized updates through Endian 

Network
• Scheduled automatic backups
• Encrypted backups via email
• Instant recovery / Backup to USB 

stick (Endian Recovery Key)

* ne v UTM Software 10, UTM Virtual 10, UTM Mini 10, UTM Mini 10 WiFir ** Hlavní funkce není v  UTM Mini 25, UTM Mini 25 WiFi, UTM Mercury 50 and UTM Mercury 50 WiFi 
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Chcete vědět víc? Buďte v kontaktu   . www.endian.cz

o nás

Endian wins the Digital Transformation Award 2017 

 

Společnost byla založena v italském Appianu v roce 2003 týmem zkušených síťových specialistů a nadšenců bezpečnosti. 
Cíl Endianu  je jasný: Vyvíjejte nejvýkonnější a snadno použitelný systém Unified Threat Management Open Source Unified Threat 

Management. S více než 1,7 miliony uživatelů a 50 000 instalacemi profesionálního produktu ve více než 50 zemích, 
Endian nadále plní své poslání!

Posláním společnosti Endian je chránit globální komunikační sítě 
a poskytovat bezpečný přístup k informacím komukoli.

Pomáháme společnostem čelit těmto výzvám a poskytujeme 
architekturu založenou na zařízení pro ochranu a správu sítě, která 

se snadno nakupuje, snadno se ovládá a používá.




