
Víte, jak rychle ZDARMA navýšit počet Cisco AnyConnect VPN klientů? Potřebujete rychle nahradit 
výkonově nevyhovující hardware pro VPN připojení? Kladete si otázku, jak je možné zvýšit 
zabezpečení vzdáleného přístupu do společnosti? Níže se dozvíte odpovědi na tyto i další otázky 
a zajímavé promo novinky!

Cisco AnyConnect  
ZDARMA
Bezpečný vzdálený přístup!

Registrujte se 

a získejte licence 

na 90 dní 

ZDARMA
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2. V zařízení ASA model 5505-X až 5585-X  

(ASA 5505—5585)

Pro uživatele, které disponují zařízeními ASA model 5505-X 

až 5585-X (ASA 5505 – 5585) připravila společnost Cisco 

jednoduchý manuál, který vám pomůže vygenerovat Cisco 

AnyConnect licence na 13 týdnů ZDARMA. Vygenerované 

licence jsou pro neomezený počet uživatelů. 

1. V případě ASAv a Firepower appliance

Rádi vám pomůžeme zajistit Cisco AnyConnect licence 

na 90 dní ZDARMA. Stačí vyplnit krátký formulář, kde 

jsou zmíněné všechny potřebné informace k rychlému 

obdržení licencí u Cisco.

Téma vzdáleného přístupu z domova a bezpečné komunika-

ce se pro mnoho společnostní stalo téměř přes noc tématem 

číslo jedna. Bohužel se setkáváme s tím, že řada společností 

buď vzdálený přístup vůbec nikdy neřešila, nebo ho použí-

vala pouze ve velmi omezeném režimu (např. pro specifickou 

skupinu uživatelů jako jsou technici nebo management). 

Vzhledem k současné závažné situaci tak mnoho firem čelí 

zásadním otázkám, které mají jeden společný jmenovatel, 

a tím je vzdálený přístup.

Jak rychle zdarma navýšit počet Cisco AnyConnect VPN klientů?

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat: cz-sales@alef.com

https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/security/anyconnect-secure-mobility-client/215330-obtaining-an-emergency-covid-19-anyconne.html
https://www.alef.com/cz/registrujte-se-a-ziskejte-cisco-anyconnect-licence-na-90-dni-zdarma.c-566.html?hidden_hash=4zILRcUU
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problém

Jste v situaci, kdy Váš firewall či směrovač 

výkonově pokulhává a Vy potřebujete při-

pojovat stále více zaměstnanců vzdáleně? 

Sedí Vaši zaměstnanci doma a přemýšlíte, 

jak je rychle a bezpečně vzdáleně připojit 

do Vaší společnosti?

problém

Mnoho zákazníků v současnosti nechce 

mít pouze nastavený vzdálený přístup do 

společnosti pro své zaměstance. Zabývají se 

především otázkami bezpečnosti: "Je námi  

nastavený vzdálený přístup bezpečný? 

Můžeme bezpečnost pro vzdáleně se  

připojující uživatele ještě zvýšit či vylepšit?".

řešení

Řešením pro vás může být firewall 

Cisco ASA do virtuálního prostředí 

(tzv. ASAv). Doručení licence je 

okamžité a Vy můžete začít obratem 

s nastavením.

řešení

Cisco Duo Vám s tímto problémem může pomoci! Jednoduše přejděte 

na vícefaktorovou autentizaci nejen do VPN přístupu pro Vaše uživatele 

pracující z domu. Začněte u vícefaktorové autentizace do VPN, a následně 

aplikujte vícefaktorovou autentizaci na dalších místech, jako jsou cloudové 

služby, aplikace on-premise ve Vaší společnosti, přístup administrátorů 

na síťové prvky, nebo přístup přes RDP a mnohé další. Možností integrace 

Cisco Duo je opravdu hodně. 

Co když firewall již výkonově nezvládá připojit více vzdálených uživatelů?

Jak opravdu zabezpečit vzdálený přístup pro Vaše zaměstnance do společnosti?

Firewall ASAv lze instalovat do 

VMware, KVM i Hyper-V prostředí 

a lze ho pořídit ve třech výkonnost-

ních variantách: ASAv10, ASAv30 

a ASAv50. Zmíněné varianty se liší 

v propustnosti (500 Mbps, 1 Gbps, 

5 Gbps), maximálním počtu připo-

jených VPN uživatelů (250, 750, 

10 000) či podporovaného rozsahu 

VLAN (50, 200, 1024). 

Cisco Duo můžete jednoduše bez 

omezení vyzkoušet na 30 dní zdarma. 

Stačí přejít na stránku https://duo.com 

a zaregistrovat se. Můžete ihned začít 

s integrací do Vašeho VPN řešení.

https://duo.com
https://www.cisco.com/c/en/us/products/security/adaptive-security-appliance-asa-software/index.html
https://duo.com/docs/cisco
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