
 
 
 

 CHECK POINT PÄÄSI GARTNERIN NELIKENTÄSSÄ TIETOTURVAN 
      PAKETTIRATKAISUJEN TOIMITTAJIEN PARHAIMMISTOON 

 
 

HELSINKI – 13. elokuuta 2013 – Yritysten tietoturvaratkaisujen kansainvälinen markkinajohtaja Check 
Point® Software Technologies Ltd. asettui johtajien joukkoon myös tutkimusyritys Gartnerin uusimmassa 
nelikentässä (Magic Quadrant). Nelikenttä koski tietoturvan pakettiratkaisujen (UTM, unified threat 
management) toimittajia. 
  
Gartnerin nelikenttä jakaa yritykset johtajiin, visionääreihin, haastajiin ja erikoistuneisiin. Arvioinnin akseleina 
ovat yrityksen vision kattavuus sekä toteutuksen toimivuus. Check Point sijoittui molemmissa erinomaisesti 
päästen johtajien joukkoon nyt jo neljättä kertaa peräkkäin. Mukana oli kaikkiaan 13 yritystä, jotka tarjoavat 
UTM:ää eli useita tietoturvatoimintoja paketoituna yhteen laitteeseen. 
 
Linkki nelikenttään: http://www.checkpoint.com/products/promo/gartner-utm-2013/index.html  
 
UTM on pienille ja keskisuurille yrityksille näppärä tapa hoitaa tietoturva kerralla kuntoon. Check Pointin 
UTM-ratkaisut sisältävät yrityksen koon mukaan valittavan laitteen sekä siinä toimivan tietoturvaohjelmiston, 
joka kootaan yrityksen tarpeiden mukaan moduuleista (Software Blades).  
 
Esimerkiksi Check Pointin kevään uutuus, PK-yrityksille tarkoitettu Appliance 600, on pieni, oranssi laatikko, 
joka tarjoaa ison yrityksen tietoturvaratkaisut edullisesti kompaktissa koossa. Appliance 600:n 
ominaisuuksiin lukeutuu palomuuri, virustorjunta, roskapostisuodatin, verkko-osoitteiden suodatin, käyttäjien 
tunnistus, etäyhteyksien turva (VPN) kuin hyökkäysten torjuntakin (IPS). Sisältö on räätälöitävissä. Appliance 
600 -sarjan laite voitti hiljattain kuusi kilpailevaa UTM-ratkaisua amerikkalaisen Network Worldin testissä. 
Laitteiden hinnat alkavat noin 305 eurosta. 
 
Katso Network Worldin arvio täältä: http://www.networkworld.com/reviews/2013/061713-security-tools-test-
270808.html 
 
Tarkemmat tuotetiedot Appliance 600:sta: www.checkpoint.com/smb/. 
 
Lisätietoja: 

Check Point Software Technologies Finland Oy, maajohtaja Jukka Saarenmaa, p. 040 744 9531, 
jukka.saarenmaa@checkpoint.com 
 
 
Gartnerin Magic Quadrant -nelinkenttä 
Gartner ei tue tutkimusjulkaisuissaan esiintyviä toimittajia, tuotteita tai palveluita eikä kehota teknologian käyttäjiä 
rajoittuman valinnoissaan toimittajiin, jotka saavat parhaat arviot. Gartnerin tutkimusjulkaisut koostuvat sen 
tutkimusorganisaation mielipiteistä eikä niitä tule pitää faktoina. Gartner ei takaa tämän tutkimustiedon kaupallista 
hyödynnettävyyttä tai sopivuutta mihinkään tiettyyn tarkoitukseen. 
 
Check Point Software Technologies Ltd. 
Check Point Software Technologies Ltd. (www.CheckPoint.com) on maailman johtava internetin turvallisuuden 
asiantuntija, joka tarjoaa asiakkailleen tinkimättömän suojan kaikenlaisia tietoturvauhkia vastaan vähentäen tietoturvan 
monimutkaisuutta ja alentaen sen kokonaiskustannuksia. Check Point on ollut alan edelläkävijä patentoituun tekniikkaan 
perustuvasta Firewall-1-palomuuuristaan lähtien. Tällä hetkellä Check Point kehittää innovaatioita Software Blade -
arkkitehtuurin pohjalta tarjoten joustavia ja yksinkertaisia ratkaisuja, jotka voidaan räätälöidä vastaamaan täsmällisesti 
minkä tahansa organisaation turvallisuustarpeita. Check Point on alan ainoa palveluntarjoaja, joka ylittää teknologian ja 
näkee turvallisuuden liiketoimintaprosessin osana. Check Point 3D Security turvaa yrityksen tietovarannot yhdistämällä 
ainutlaatuisella tavalla ihmiset ja tietoturvakäytännöt sekä niiden valvonnan. Näin tietoturvatoiminnot saadaan 
vastaamaan organisaation liiketoiminnan tarpeita. Check Pointin asiakkaina on kymmeniä tuhansia eri kokoisia yrityksiä, 
mukaan lukien kaikki Fortune- ja Global 100 -yritykset. Check Pointin palkitut ZoneAlarm-ratkaisut suojaavat miljoonia 
kuluttajia tietomurroilta, vakoiluohjelmilta ja identiteettivarkauksilta. 
 


