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Што е ISA Server?
Microsoft Internet Security and 

Acceleration (ISA) Server е софт-
верско решение, кое ја штити 
вашата компјутерска мрежа од 
заканите, кои доаѓаат од 
Интернет, додека на корисниците 
им нуди брз и безбеден пристап 
до апликации и податоци. 

ISA Server ви нуди напредна 
заштита, едноставна употреба и 
сигурен пристап кон сите типови 
мрежи. Особено е практичен за заштита на мрежна околина 
во која се користат апликации на компанијата "Microsoft", 
како што е Microsoft Outlook Web Access (OWA), Microsoft In-
ternet Information Services, Offi  ce SharePoint Portal Server, 
сервисот на Active Directory.

Microsoft ISA Server врши темелна проверка на Интернет 
протоколите, како што е Hypertext Transfer Protocol (HTTP), 
што му овозможува откривање на бројни опасности, кои 
конкурентните програми можат да ги дозволат како 
легитимни. 

Можни сценарија: Овој производ е битна алатка за ИТ 
менаџерите и мрежните администратори кои се загрижени 
околу безбедноста, перформансите, и намалувањето на 
трошоците за менаџирање.

Користењето на овој продукт може: да ве брани од 

надворешни и внатрешни web-
базирани напади и закани; ISA 
Server 2006 е дизајниран да 
испорача висока безбедност, да 
менаџира и да ја заштити вашата 
инфраструктура; безбедно да 
дозволите пристап кон 
корпоративните апликации за 
авторизираните корисници кои 
пристапуваат од страна на 

Интернет; сигурно поврзување меѓу оддалечени локации и 
ограноци на вашата фирма. ISA Server 2006 е скалабилен, што 
значи дека нуди робусен начин за проширување на 
корпоративната мрежа, намалувајќи ги трошоците 
користејќи ги постојните мрежни конекции; ISA Server 
всушност е богат со функции, кои дозволуваат флексибилно 
поставување на политики на кориснички пристап кон 
Интернет, со што се овозможува максимално да ги зголемат 
постојните ИТ инвестиции и да ги подобрат безбедноста и 
перформансите на мрежата.

Повеќе информации за овој продукт на "Microsoft" можете 
да најдете на нивната страна

www.microsoft.com/isaserver или да дојдете во 
просториите на СЕМОС за презентација.


