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My-Connect 
Firewall
Met My-Connect Firewall kunt u een state-of-the-art firewall inclusief beheer, 

onderhoud en support aanbieden bij uw klanten, zonder zelf te investeren in kennis. 

U schaft de hardware eenmalig aan, met extra My-Connect Firewall korting, en betaalt 

gedurende 1, 3 of 5 jaar een vast maandelijks bedrag. Onze firewall specialisten nemen 

het beheer en onderhoud van de firewalls voor u uit handen, waardoor uw klanten altijd 

optimaal beschermd zijn tegen de gevaren van het internet.

WWW.MY-CONNECT.NL



Met My-Connect Firewall hebben uw klanten keuze uit drie state-of-the-art firewalls. Kies de firewall die het beste 

past bij de behoeften van uw klant en voeg hier het Silver, Gold of Platinum supportpakket aan toe. 

Waarom 
My-Connect 
Firewall?

Een firewall voor ieder type organisatie

Een white label firewall mangement as a 

service oplossing

U behoudt een factuurrelatie met de eindklant

Geen investering vereist

Volledig verzorgde beheer, onderhoud 

en support

State-of-the-art firewalls van Barracuda

Vaste maandelijkse kosten

Barracuda F12A Barracuda F18B Barracuda F80B

•   1.2 Gbps Firewall 

•   220 Mbps VPN

•   400 Mbps IPS 

•   250 Mbps NGFW 

•   230 Mbps Threat Protection

•   5-75 Aanbevolen users

•   80,000 Gelijktijdige sessies

•   8,000 Nieuwe sessies per seconde

•   2.0 Gbps Firewall 

•   720 Mbps VPN

•   600 Mbps IPS

•   400 Mbps NGFW 

•   380 Mbps Threat Protection

•   50-100 Aanbevolen users

•   80,000 Gelijktijdige sessies

•   12,000 Nieuwe sessies per seconde

•   2.0 Gbps Firewall

•   720 Mbps VPN

•   600 Mbps IPS

•   400 Mbps NGFW

•   380 Mbps Threat Protection

•   50-100 Aanbevolen users

•   80,000 Gelijktijdige sessies

•   12,000 Nieuwe sessies per seconde

•   Geïntegreerde access point
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De supportpakketten bepalen hoeveel support en extra beveiliging de klant krijgt, waarbij gekozen wordt voor een 

looptijd van 1, 3 of 5 jaar. Gedurende de gekozen looptijd betaalt u een vast maandelijks bedrag en u bepaalt zelf de 

prijs die u doorberekent naar de eindklant. De prijs per licentie is afhankelijk van de gekozen firewall.
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Kies een
supportpakket

*

****

Energize updates

Instant replacement

Advanced threat protection

Malware protection

Advanced remote access

Energize updates

Instant replacement

Advanced threat protection

Malware protection

Advanced remote access

Energize updates

Instant replacement

Advanced threat protection

Malware protection

Advanced remote access

 *Alleen af te nemen voor de Barracuda F18B en F80B.

**

** Alleen af te nemen voor 5 jaar en alleen beschikbaar 

     voor de Barracuda F18B en F80B.



Is een firewall onverhoopt defect? Met Instant 

Replacement wordt direct een vervangende firewall

voor u geregeld, zodat u zo snel mogelijk weer veilig

met het internet kunt verbinden. Alle instellingen

worden automatisch op de nieuwe firewall geladen,

waardoor u meteen aan de slag kunt.

Instant replacement

Supportpakket
functionaliteiten

Met Energize Updates beschikt uw firewall over de 

basis bescherming.  Dankzij proactieve firmware 

updates, uitgevoerd door specialisten, kunt u erop 

vertrouwen dat uw firewall altijd over de nieuwste 

firmware beschikt.

Energize updates

Inbegrepen bij alle pakketten.

Inbegrepen bij alle pakketten.

Malware Protection biedt gateway-gebaseerde 

bescherming tegen malware, virussen, spyware en 

andere ongewenste programma's binnen SMTP/S-, 

HTTP/S- en FTP-verkeer.

Malware protection

Inbegrepen bij Gold en Platinum pakketten.

Advanced Remote Access breidt de basis VPN 

connectiviteit van de firewall uit, zodat werknemers 

veilig mobiel kunnen werken, op verschillende 

apparaten.

Advanced threat protection

Inbegrepen bij Gold en Platinum pakketten.

Advanced Threat Protection maakt gebruik van 

geavanceerde machine learning technieken om 

de steeds evoluerende malware voor te blijven. 

De multi-layer beveiliging garandeert een snelle 

reactie op elk type aanval.

Advanced remote access

Inbegrepen bij Platinum pakketten.
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Exclusief bij het Platinum pakket. Ontvang een gratis 

Barracuda Networks firewall wanneer het Platinum 

contract wordt verlengd voor 5 jaar.

Gratis firewall bij verlenging!



My-Connect
Eisenhowerweg 16

5466 AC Veghel

T 088 011 04 00

sales@my-connect.nl

Firewall

Prijslijst
contracten

F80B

F18B

F12A € 38,50 

€ 41,30 

€ 46,20 

€ 60,20 

€ 69,30 

€ 69,30 

--

€ 80,50 

F80B

F18B

F12A

1-jarig contract

3-jarig contract

F80B

F18B

F12A

5-jarig contract

 € 35,00 

 € 38,50 

 € 42,00 

 € 55,30 

 € 63,00 

 € 63,00 

--

 € 73,50

 € 31,50 

 € 34,30 

 € 38,50 

 € 49,00 

 € 57,40 

 € 57,75 

--

 € 66,50 


