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Aker Web Content Analyzer - Aker firewall
Controle o acesso à Internet.

Aumente a produtividade dos funcionários.
O Aker Web Content Analyzer integrado ao Aker Firewall é um produto que garante que os usuários de uma rede terão acesso
somente a conteúdos autorizados. A solução é extremamente útil para otimizar o uso dos links com a Internet, aumentar a
produtividade dos funcionários e impedir que conteúdos impróprios sejam acessados por eles.
O filtro de URLs possui um grande diferencial que é a permissão ao administrador de criar a sua própria base de categorização. Assim,
é possível incluir uma URL que não esteja categorizada ou então alterar a configuração de alguma categoria. Além disso, o produto
permite que o administrador defina os perfis de acesso para os usuários e quais serão os sites autorizados.
A filtragem de acesso é feita a partir da pesquisa de endereços em uma imensa base de URLs, que atualmente estão distribuídas em
várias categorias, que podem crescer dinamicamente. Com mais de 13 milhões de sites classificados, o sistema utiliza uma base de
dados atualizada diariamente por uma equipe altamente especializada.
Integrado ao Aker Firewall com o sistema de perfis de acesso, eleva o nível de segurança da rede e identifica o usuário, independente
da estação de trabalho que ele se encontra.
Produzido no Brasil, conta com maior quantidade de sites nacionais pré-cadastrados, possibilitando um nível de abrangência mais
efetivo do que os produtos estrangeiros.

Produtos adaptados à sua realidade:
Melhor relação custo/benefício do mercado;
Melhor base de conhecimento, produzida e adaptada às necessidades brasileiras;
Produto em português;
Facilidade de configuração;
Nível de suporte diferenciado;
Vários tipos de categorias;
Não necessita de outros sistemas externos auxiliares;
100% produzido e integrado no Brasil;
Alto nível de segurança.

Aker Web Content Analyzer - Aker Firewall
Controle o acesso à Internet.
Administração
Múltiplos Administradores
Base de usuários para administração
Redes Administrativas
Níveis de administração
Atualização, Correção e Backups
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Atualização
Automática
Agendamento Diário
Agendamento Semanal
Agendamento Mensal
Download Incremental da Base
Download Total da Base

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Relatórios
Categoria do Site acessado / bloqueado
Downloads acessados / bloqueados
Sites acessados / bloqueados
Por usuário / categoria
Publicação Automática

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Log/Monitoramento
Syslog
LogWatch
e-mail
snmp
WebTrends
Local

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Idiomas disponíveis
(Produto, manual do usuário, ajuda on-line e demais
documentos correlatos)
Português
Inglês

Sim
Sim

Gerenciamento e Sistema
Interface Gráfica (Aker Control Center)
Multiplataforma
Operação com Firewall
Versão do Firewall

Sim
Sim(Window, linux, Unix)
Interna / Externa
6.5

Classificação e Filtragem
HTTP
FTP

Sim
Sim

Categorias
Fabricante
Criação pelo usuário

75
128

Classificação/Categorização
URL's classificadas
Forma de Classificação
Sistema de Consulta URL/Categoria
Envio automático de URL's desconhecidas
Filtragem / Bloqueio de URL's
Palavra Chave
Global
Usuário
Grupo

Mais de 13 Milhões
Manual
Sim
Sim (Configurável)

Sim
Sim
Sim
Sim

Outras Características
Licenciamento

Por nº de usuários

Caracteristicas
- Áudio / Vídeo
• Download de Vídeo (33)
• Música / Mp3 (24)
• Rádio / TV (32)
• Outros - Áudio / Vídeo (31)
- Compras
• Classificados / Leilões virtuais (34)
• Imóvel / Construção (54)
• Loja virtual (35)
• Pagamento Eletrônico (36)
• Veículos (14)
• Outros - Compras (17)
- Conteúdo Ilícito ou Indesejável
• Acesso restrito (74)
• Armas (40)
• Crimes (23)
• Hacker (22)
• Jogos de Azar (5)
• Malware (75)
• Phishing (69)
• Preconceito / Racismo (3)
• Spam (73)
• Violência (6)
• Outros - Conteúdo Ilícito / Indesejável(39)
- Crenças
• Misticismo (7)
• Religião (42)
• Outros - Crenças (41)
- Drogas

• Álcool / Fumo (4)
• Anti-drogas (66)
• Drogas Ilícitas (44)
• Medicamentos com prescrição requerida (45)

• Outras - Drogas (43)
- Educação
• Instituição Cultural (47)
• Instituição Educacional (48)
• Saúde / Medicina (65)
• Site de Referência (49)
• Outras - Educação (46)
- Entretenimento e Lazer
• Animais (67)
• Cinema / Teatro (51)
• Diversão (8)
• Esporte (18)
• Ganhe Navegando (29)
• Gastronomia (68)
• Hobby (10)
• Infantil (52)
• Jogos (9)
• Jogos on-line (53)
• Notícias (15)
• Viagem / Turismo (13)
• Outros - Entretenimento e Lazer (50)
- Recursos de Informática
• Chat (19)
• Comunicação via Internet em geral (37)
• Download (56)

Obs:
Algumas funcionalidades são opcionais. Consulte as revendas autorizadas.
As especificações contidas neste folder podem ser alteradas sem aviso prévio.

-
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-

-

• Fóruns & Newsgroups (72)
• Hospedagem de sites (70)
• Navegação Anônima (26)
• Peer-to-peer (71)
• Portal / Buscador (21)
• Telefonia via Internet (38)
• Webmail (25)
• Outros - Recursos de Informática (55)
Material Adulto
• Educação Sexual (58)
• Erotismo (20)
• Sexo Explícito (2)
• Outros - Material Adulto (57)
Organizações / Negócios
• Governo (28)
• Investimento (11)
• Oferta / Procura de Empregos (12)
• ONGs e afins (60)
• Partido Político / Eleição (61)
• Outros - Organizações / Negócios (59)
Relacionamento
• Blog / Fotolog (27)
• Encontros (16)
• GLS (63)
• Páginas Pessoais (64)
• Rede de Relacionamento (30)
• Outros Relacionamento (62)
Outros (1)
• Não classificada (0)

Aker Web Content Analyzer - Aker Firewall
Controle o acesso à Internet.
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Tela - Administradores
O Aker Web Content Analyzer permite que sejam criados vários usuários com
permissão de acesso a console de gerenciamento do produto através do Aker Control
Center. O menu “Administradores” é o local onde o administrador do produto irá
gerenciar (incluir/excluir/alterar) as informações a respeito desses usuários.

Tela - Atualiza os sites
Nessa aba serão apresentados os sites que possuem a base de assinaturas de URLs de
onde os administradores poderão atualizar suas assinaturas. Na opção “Atualiza a
lista de sites”, o sistema irá buscar por configurações de novos sites disponíveis,
atualizando assim a lista.

Tela - Ações das Mensagens
O Aker Web Content Analyzer poderá gerar um log automaticamente, como por
exemplo, toda vez que um novo ativo for detectado e a comunicação autorizada. A
aba de ações irá apresentar todas as ações para qual o Aker Web Content Analyzer irá
gerar log de maneira automática, assim como qual é o produto que acarretou a
geração desse log.

Tela - Visualizador de log
Esse menu irá apresentar todas as mensagens de log geradas pelo Aker Web Content
Analyzer. As informações de log são bastante intuitivas e poderá auxiliar o
administrador a verificar as mais diversas situações e comportamentos do sistema.

