
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μέσω του ενοποιημένου συστήματος Security Fabric,  

η Fortinet προσφέρει ασφάλεια στις μεγαλύτερες 

επιχειρήσεις, παρόχους υπηρεσιών και κυβερνητικούς 

οργανισμούς σε όλο τον κόσμο.  

Ευρεία ορατότητα ολόκληρης της επιφάνειας ψηφιακής επίθεσης  

για την καλύτερη διαχείριση οποιουδήποτε κινδύνου 

Ολοκληρωμένες λύσεις που μειώνουν την περιπλοκότητα  

υποστήριξης προϊόντων πολλαπλών σημείων 

Αυτοματοποιημένες ροές εργασίας για αύξηση  

της ταχύτητας λειτουργίας και απόκρισης 

Mε περισσότερους από 450.000 πελάτες που την εμπιστεύονται  

για την προστασία της επιχείρησής τους,  

η Fortinet είναι αναμφισβήτητα  

ο κορυφαίος κατασκευαστής συσκευών ασφαλείας στον κόσμο! 

Ο ηγέτης στο χώρο του Cybersecurity!  

Για περισσότερες πληροφορίες στείλτε μας email στο security@ideal.gr        

 

 

Η IDEAL Technology είναι ένας από 

τους μεγαλύτερους και πιο έμπειρους 

διανομείς τεχνολογίας στην Ελλάδα 

για περισσότερο από 3 δεκαετίες.  

Τα τελευταία 5 χρόνια συνεχίζουμε να 

αποδεικνύουμε τη δυναμική μας 

πορεία μέσω ενός ιδιαίτερα υψηλού 

ρυθμού ανάπτυξης, ενώ ως Value-

Added Distributor η αποστολή μας 

είναι να ενδυναμώσουμε την αγορά 

με ένα ευρύ φάσμα καινοτόμων 

προϊόντων και υπηρεσιών, μέσω ενός 

καναλιού επιλεγμένων και αξιόπιστων 

συνεργατών. 

 

Η εταιρία έχει ισχυρή παρουσία στους 

ιδιαίτερα ανταγωνιστικούς τομείς της 

ασφάλειας δικτύων, της προστασίας 

και ασφαλούς αποθήκευσης 

δεδομένων, των πληροφοριακών 

συστημάτων, των τηλεπικοινωνιών 

και της τηλεφωνίας. Η συνεργασία 

μας με κορυφαίους 

κατασκευαστικούς οίκους μας 

καθιστά ως τον πιο αξιόπιστο 

συνεργάτη αλλά και πιο έμπιστο 

διανομέα καινοτόμων λύσεων και 

εξοπλισμού στην αγορά. 

 

Ως Value Added Distributor, 

διαθέτουμε μια έμπειρη και σοβαρή 

ομάδα πωλήσεων, η οποία μέσα από 

βαθιά κατανόηση των προϊόντων, 

προτείνει, συμβουλεύει και βοηθά 

τους μεταπωλητές, να επιλέξουν τις 

κατάλληλες λύσεις, προσδίδοντας 

επιπλέον αξία στα προσφερόμενα 

προϊόντα και υπηρεσίες. Επιπλέον, 

δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις 

μακροχρόνιες συνεργασίες και στην 

εξυπηρέτηση και την υποστήριξη του 

δικτύου μεταπωλητών, όχι μόνο πριν 

αλλά και μετά την πώληση, 

κερδίζουμε καθημερινά την 

εμπιστοσύνη των συνεργατών μας, 

διατηρώντας και αναβαθμίζοντας 

συνεχώς, ένα πλήρως εξοπλισμένο, 

εξουσιοδοτημένο και πιστοποιημένο 

τεχνικό τμήμα, στελεχωμένο από 

άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, 

προσφέροντας με αυτόν τον τρόπο, 

ποιοτικές after sales υπηρεσίες. 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                     FortiAP C24JE Ασφαλές Wireless LAN 

 

Η διαχείριση των Access Point της Fortinet γίνεται κεντρικά μέσω  

της δωρεάν κονσόλας διαχείρισης του FortiCloud ή από τον  

ενσωματωμένο WLAN controller οποιασδήποτε συσκευής  

ασφαλείας FortiGate.  

Με την ενσωμάτωση της λειτουργίας του WLAN controller  

στην κορυφαία συσκευή προστασίας ασφάλειας FortiGate,  

τα FortiAP είναι ιδανικά για την προστασία του LAN Edge. 

 

Τιμή προσφοράς: € 90 

Dual radio (802.11 b/g/n and 802.11 a/n/ac Wave 2, 2x2 MU-MIMO), internal antennas, 4 x 10/100/1000 RJ45 port 

                                                   FortiSwitch 124F 

    Επωφεληθείτε από τις μοναδικές τιμές μας! 

Εξαιρετική ασφάλεια, απόδοση και διαχείριση  

 

Ασφαλές, απλό και επεκτάσιμο, το FortiSwitch 124F  

είναι η σωστή επιλογή για επιχειρήσεις που έχουν το  

βλέμμα στην ασφάλεια. Με δωρεάν διαχείριση από  

το FortiCloud αλλά και χρησιμοποιώντας το Security  

Fabric, σε συνδυασμό με τo FortiGate και τα AP’s  

δημιουργείται ένα ασφαλές πλέγμα δικτύωσης.   

       

Τιμή προσφοράς: € 248 
Layer 2, 24x GE RJ45 and 4x 10GE SFP+ 

 

 

Οι παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 24% και προσφέρονται μέχρι εξάντλησης των αποθεμάτων 

 FortiGate 40F 
 

Ασφαλής διαχείριση απειλών UTP & SD-WAN 

 

Όπως όλα τα μοντέλα της Fortinet, τo FortiGate 40F  

παρέχει προηγμένες δυνατότητες δικτύωσης, που  

ενσωματώνουν τις καλύτερες υπηρεσίες προστασίας  

στο χώρο της κυβερνοασφάλειας.  

Κατάλληλο για επιχειρήσεις έως 20 ατόμων. 

 

Τιμή προσφοράς: € 369 
5 x WAN/LAN/DMZ ports. Throughputs: Firewall: 5Gbps, IPS: 1 Gbps, NGFW: 800Mbps, Threat Protection: 600Mbps 

Το πακέτο FortiGate 40F περιλαμβάνει: Hardware Unit, 24x7 Comprehensive Support, Advanced Hardware Replacement 

(NBD), Firmware & General Upgrades, UTP Services Bundle (IPS, AV, Botnet IP/Domain, Mobile Malware, FortiGate Cloud 

Sandbox including Virus Outbreak & Content Disarm & Reconstruct, Application Control, Web Filtering & Antispam Service)  


