
Zabezpieczenie sieci korporacyjnej w
zakresie bezprzewodowej sieci, sieci
LAN oraz końcówek.

Potrzeba
biznesowa

600 użytkowników
10 lokalizacji
150 urządzeń

Skala projektu 

CISCO Identity Services Engine to wyjątkowe
rozwiązanie od Cisco, które zapewnia
bezpieczne zarządzanie politykami
bezpieczeństwa i dostępem do sieci firmowej.
Oferuje ono pełną kontrolę nad tym, kto łączy
się z Twoją siecią, skąd to robi i z jakiego
urządzenia korzysta. Standard IEEE 802.1X
określa mechanizmy pozwalające
kontrolować dostęp użytkownika do sieci.

 CISCO ISE i 802.1X

W odpowiedzi na potrzebę biznesową
klienta, zdecydowaliśmy o wdrożeniu
rozwiązania  CISCO ISE oraz 8021.X.

Rozwiązanie

Skonfigurowano i wdrożono system
zarządzania bezpieczeństwem dostępu do
sieci przewodowych i bezprzewodowych.

Wdrożenie

Zwiększenie bezpieczeństwa sieci
korporacyjnej
Eliminacja nieautoryzowanego dostępu do
sieci

Korzyści z rozwiązania

Wielton SA to polski
producent wywrotek i
plandek do pojazdów
trakcyjnych. Firma jest
trzecim co do wielkości
producentem naczep w
Europie i liderem rynku w
kilku krajach Europy
Środkowo-Wschodniej
oraz Azji Centralnej.

CISCO ISE i 802.1X dla WIELTON



Securing the corporate network in
terms of wireless network, LAN and
endpoints.

Business need

600 users
10 locations
150 devices

Project scope

Cisco Identity Services Engine is a unique
solution from Cisco that provides secure
management of security policies and network
access for enterprise networks. It offers full
control over who connects to your network,
where they connect from, and what device
they use. IEEE 802.1X standard defines
mechanisms for controlling user access to
the network.

 CISCO ISE i 802.1X

In response to the customer's business
needs, we have decided to implement the
CISCO ISE solution and 802.1x.

Solution

A security management system for wired
and wireless network access has been
configured and implemented.

Implementation

Increasing the security of the corporate
network 
Eliminating unauthorized access to the
network

Business benefits

Wielton SA is a Polish
producer of trailers and
tarpaulins for vehicles.
The company is the third
largest producer of semi-
trailers in Europe and a
market leader in several
countries in Central and
Eastern Europe and
Central Asia.

CISCO ISE i 802.1X for WIELTON


