OPTYMALNE POŁĄCZENIE
DZIĘKI BEZPIECZEŃSTWU.
BEZPIECZEŃSTWO INFORMATYCZNE DLA LOTNISKA

 Zakres: 100 serwerów, 500 klientów

Dzięki swojemu bardzo korzystnemu pod kątem komunikacji położeniu
bezpośrednio przy autostradzie A1 lotnisko Münster/Osnabrück (FMO)
jest centralnym portem lotniczym dla zachodniej części Dolnej Saksonii,
Westfalii, a także wschodnich regionów Holandii. Temu pewnemu
połączeniu mogą zaufać nie tylko pasażerowie. Na ziemi rozwiązanie

 Sieć: Serwer Windows, komputery PC
i notebooki

danych wrażliwych na terenie lotniska.

KLIENT
 Branża: Transport i logistyka
 Kraj: Niemcy

WYZWANIE
 Zabezpieczenie wrażliwej infrastruktury
przed oprogramowaniem
szpiegującym i wirusami
 Możliwość prowadzenia
administracji centralnej
 Centralnie sterowane aktualizacje
programu

ROZWIĄZANIE
 Brak luk w zabezpieczeniach
 Najlepszy wskaźnik rozpoznawania
złośliwego oprogramowania
 Centralna konsola do zarządzania
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 Centralne i łatwe zarządzanie
poprawkami

ZALETY
 Dobra ochrona przed szpiegostwem
w sieci i cyberprzestępczością
 Łatwe zarządzanie bez wysokich
nakładów na administrację
 Dobra wydajność sieci i duża
elastyczność
 Produkowane w Niemczech

Lotnisko Münster/Osnabrück
obsługuje zarówno połączenia
rejsowe, turystyczne, jak i
niskokosztowe. Każdego dnia
odlatują stamtąd i lądują tam
samoloty zmierzające do i z ponad
25 miejsc docelowych w całej
Europie. Lotnisko FMO wraz
portami we Frankfurcie i Monachium
tworzy swoisty ‚trójkąt’, dzięki
któremu pasażerowie mogą
dotrzeć do niemalże wszystkich
zakątków świata. Ponadto spółka
Airportpark FMO oferuje lokalizacje
w bezpośrednim sąsiedztwie lotniska.
Dla osób odpowiedzialnych za
funkcjonowanie FMO bezpieczeństwo
odgrywa kluczową rolę. Dotyczy to
nie tylko ruchu lotniczego, pasażerów
i gości, lecz także infrastruktury IT.
Musi ona być dobrze chroniona przed
atakami i próbami szpiegostwa.
Dawne rozwiązanie nie było dla FMO
do końca satysfakcjonujące, gdyż
wskaźnik wykrywania szkodliwego
oprogramowania był zbyt niski, zaś
administrowanie systemem

przy jego pomocy było uciążliwe
i czasochłonne.
SPÓJNE ZARZĄDZANIE PRZY
NAJWYŻSZYM POZIOMIE
BEZPIECZEŃSTWA
Obecnie na całym terenie
lotniska Münster/Osnabrück
wykorzystywanych jest 100 serwerów
obsługujących łącznie 500 klientów.
Ze względów bezpieczeństwa zaleca
się jednak, aby systemy istotne dla
lotnictwa, ogólne systemy lotniska
oraz obszar infrastruktury dla parku
przemysłowego były od siebie
oddzielone. Powinna jednak istnieć
możliwość jednolitego zarządzania
bezpieczeństwem we wszystkich tych
obszarach, aby dział IT mógł pracować
w sposób bardziej wydajny. „Naszym
celem było umożliwienie zarządzania
możliwie jak największą liczbą
obszarów, także przekraczających
granice sieci, na jednej, spójnej
płaszczyźnie administracyjnej.
Do tego doszedł jeszcze wymóg
możliwości zastosowania

G DATA case study

„JAKO NIEMIECKA FIRMA G DATA PODLEGA SUROWYM NIEMIECKIM PRZEPISOM
PRAWNYM Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA. W TEN SPOSÓB MAMY PEWNOŚĆ, ŻE
ŻADNE WRAŻLIWE DANE NIE DOSTANĄ SIĘ W NIEPOWOŁANE RĘCE.”
Christoph Stegemann, dyrektor działu IT

identycznych rozwiązań z zakresu
bezpieczeństwa dla różnych klastrów
bezpieczeństwa, aby ujednolicić
sposób zarządzania oraz nadać mu
bardziej transparentną formę” –
wyjaśnia Christoph Stegemann,
kierownik centrum obsługi technologii
informacyjnej spółki (FMO) Flughafen
Münster/Osnabrück GmbH.
Dodatkowo rozwiązanie to powinno
dysponować mechanizmami
umożliwiającymi dystrybucje
najnowszych aktualizacji dla
oprogramowania zainstalowanego
na stacjach roboczych przy
możliwie jak najniższych nakładach.
PRZEKONYWAJĄCY REZULTAT
Po dokonaniu oceny nowych
rozwiązań spółka FMO
PROTECTION BUSINESS

etapu trzech dostawców. Firmie
G DATA szybko udało się przekonać
klienta do siebie dzięki
ENDPOINT PROTECTION BUSINESS.
„Argumentem, który przemawiał
za G DATA, a którego nie można
było pominąć, był fakt, że jest to
niemieckie przedsiębiorstwo, które
podlega surowym niemieckim
przepisom prawnym z zakresu
bezpieczeństwa. W ten sposób
mieliśmy gwarancję, że żadne
niewłaściwe ręce” – mówi
Christoph Stegemann.
Kolejnym elementem, który
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było rozwiązanie Patch Management.
Umożliwia ono bowiem nie tylko
automatyczne ładowanie oraz
instalowanie poprawek, lecz także
ich uprzednie sprawdzenie. Zapewnia
to kompatybilność ze środowiskiem
systemu, wszystkimi zastosowaniami,
jak również z innymi łatkami. Również
wskaźnik detekcji, jaki oferuje wersja

WWW.GDATA.PL

AG Niemcy zabrania się kopiowania lub powielania jakichkolwiek fragmentów lub całości tego dokumentu.

ENDPOINT PROTECTION BUSINESS
w pełni przekonał specjalistów ds.
IT z FMO.
Także mobilne stacje robocze, które
są wykorzystywane w różnych
działach i częściach lotniska, zawsze
posiadają automatyczny dostęp do
serwera aktualizacji, dzięki czemu
przez cały czas są odpowiednio
chronione. Obecnie na lotnisku
Münster/Osnabrück 75 serwerów
oraz ponad 350 klientów jest
już chronionych przy pomocy
rozwiązania ENDPOINT PROTECTION
„Pierwszy przeprowadzony bilans
wypadł nadzwyczaj pozytywnie”
– opowiada Christoph Stegemann.
„Wykrywalność wirusów jest
wyraźnie wyższa niż dotychczas,
zarządzanie wykorzystywanymi
serwerami i klientami uległo
uproszczeniu, a rozwiązanie
w pełni nas do siebie przekonało” –
wyjaśnia dyrektor działu IT.

