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IPSEC VPN
Virtuální privátní síť

Služba IPSEC VPN vám a vaší firmě umožňuje bezpečné propojení vzdálených poboček nebo part-
nerů a to nejen v rámci ČR, ale i do zahraničí. Není nutné budovat vlastní vyhrazenou datovou infra-
strukturu. Ve zvolených lokalitách stačí zřídit přípojky do internetu a poté je možné všechny lokality 
prostřednictvím IPSEC VPN bezpečně propojit tak, aby tvořily jednu společnou síť. Propojení pobo-
ček je realizováno bezpečným šifrovaným tunelem na základě protokolu IPSEC.

KOMU JE SLUŽBA URČENA
Služba IPSEC VPN je určena všem středním a velkým 
firmám, které potřebují efektivně a bezpečně propo-
jit svoje pobočky.

SLUŽBA OBSAHUJE
• virtuální privátní síť na bázi protokolu IP
• šifrování dat přenášených po VPN pomocí proto-

kolu IPSEC
• instalaci včetně technického vybavení až po předá-

vací rozhraní služby u zákazníka
• možnost zabezpečeně přistupovat do této sítě 

prostřednictvím dočasného IPSEC tunelu z domá-
cího počítače

• dohled 24/7

VÝHODY SLUŽBY
• úspora nákladů oproti budování vyhrazené pri-

vátní sítě po pronajatých linkách
• vytvoření vlastní bezpečné datové sítě
• flexibilita a škálovatelnost – kapacity a konfigurace 

lokalit mohou být upraveny dle požadavků klienta
• full mesh topologie, kdy komunikuje každá po-

bočka s každou
• snadné rozšíření sítě připojením další
• možnost snadného připojení další pobočky nebo 

jiné datové sítě v zahraničí
• možnost SLA – garance kvality a dostupnosti služby

TECHNICKÝ POPIS
IPSEC VPN umožní využít přípojky do internetu na 
více pobočkách i jako plnohodnotnou zabezpeče-
nou privátní síť. Pobočky v rámci této sítě komunikují 
každá s každou na základě protokolu IP. Pro průchod 
dat je využita síť internet. Pobočky tedy mohou být 
připojeny kdekoliv na světě. Data jsou po síti posílána 
bezpečným šifrovaným tunelem. Během cesty tak ne-
může dojít k jejich rozluštění ani změnám.

SCHÉMA SLUŽBY

Se službou IPSEC VPN lze postavit 
bezpečnou a flexibilní firemní síť 
s přípojkami kdekoliv na světě.
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