OKT Polska: my ułatwiamy życie innym, a Barracuda nam
OKT Polska to największy i najnowocześniejszy zakład produkcyjny Grupy OKT - jednego z największych
europejskich dostawców artykułów z tworzyw sztucznych dla gospodarstwa domowego. Mottem
firmy jest „OKT ułatwia życie”. Dzięki rozwiązaniu Barracuda Spam Firewall do ochrony poczty firma
ułatwiła życie i codzienne obowiązki również swoim administratorom.
Grupa OKT
• jest członkiem rodzinnego holdingu
Wrede Industrieholding GmbH & Co.
KG o 130-letniej tradycji i należy do
jednych z największych europejskich
producentów artykułów AGD z
tworzywa sztucznego

Skąd pomysł dedykowanej ochrony poczty?
Grupa OKT to miliony klientów na całym świecie oraz firmy krajowe i zagraniczne wchodzące w skład
tej grupy – mówi Zbigniew Brust, informatyk. - Przy działalności na taką skalę ilość przetwarzanej
korespondencji nawet po odfiltrowaniu spamu jest po prostu kolosalna. Do niedawna byliśmy nim
po prostu bombardowani, a ponieważ mamy ważniejsze zadania niż walka z reklamami i wirusami
zależało nam na tanim, ale i skutecznym rozwiązaniu. Dokuczały nam też trochę niestabilne połączenia
naszych klientów z firmowym serwerem pocztowym.

• posiada 3 nowoczesne zakłady
produkcyjne i logistyczne w
Niemczech, Polsce oraz Belgii.
Zatrudnia 490 pracowników

O jakiej sieci mówimy?
Technicznie rozbiliśmy ją na dwa NAT-y: bufor i stojący za nim LAN. Całość uderzenia z Internetu
przejmował więc firewall kierujący ruch dalej; to właśnie ten element wymagał u nas solidnej
modernizacji. Z kolei pocztę obsługuje postfix zainstalowany na serwerze Linux Fedora. To
prawdopodobnie najpopularniejszy system pocztowy na świecie więc wydawało się nam, że nie
będzie żadnych trudności z wyborem i wdrożeniem sprzętowego modułu chroniącego serwery.
Rzeczywistoć okazała się inna.

• zaliczana jest w Europie do
czołowych firm w swojej branży
- postrzegana od prawie 20
lat jako wiarygodny dostawca
artykułów z tworzyw sztucznych
dla gospodarstwa domowego

Pod względem skuteczności ale i samej koncepcji
interfejsu Barracuda Spam Firewall przewyższa
konkurencyjne rozwiązania o całe lata.
Zbigniew Brust
IT Specialist
OKT

O Barracuda Spam Firewall
Barracuda Spam Firewall to zintegrowane rozwiązanie
zaprojektowane, by chronić Twój serwer pocztyvelektronicznej
przed spamem, wirusami, spoofingiem, phishingiem i atakami
typu spyware w oparciu o 12 wszechstronnych warstw ochrony.
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Ile rozwiązań sprawdziliście?
Kilkanaście, jesteśmy wybredni i podeszliśmy do tematu naprawdę obiektywnie. Zaskakujące było to,
że chociaż nasze trudności nie wydawały się złożone to większość testowanych zabezpieczeń zawiodła
oczekiwania. Większość radziła sobie z problemem, ale sposób tego rozwiązania pozostawiał wiele do
życzenia. Barracuda była ostatnim rozwiązaniem, które sprawdziliśmy. I nie szukaliśmy dalej - nie tylko
pod względem skuteczności ale i samej koncepcji interfejsu Barracuda Spam Firewall przewyższa
konkurencyjne rozwiązania o całe lata. Jest bardzo elastyczny. Jest też prosty – przeklikując interfejs
widać, że jego projektant zadał sobie właściwe pytania we właściwych miejscach.
Możemy rozwinąć wątek elastyczności?
Oczywiście. Świetną sprawą jest na przykład dwanaście poziomów konfiguracji. Dzięki nim zapora
przypomina profesjonalny mikser - operując kilkunastoma suwakami jestem w stanie odfiltrować
dokładnie to, co chcę. Na tym tle konkurencja ze swoimi guzikami on/off wypada po prostu blado.
Nie bez znaczenia był też fakt, że pojedynczy moduł obsługuje do 100 000 aktywnych użytkowników
poczty w zupełności zaspakajając nasze potrzeby. Zastanawialiśmy się tylko czy lepsze będzie
rozwiązanie sprzętowe czy maszyna wirtualna, ale ostatecznie padło na sprzęt.
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Kluczowe korzyści:
• kompleksowa ochrona
firmowej poczty
• pojedynczy moduł obsługuje
do 100 000 użytkowników
• elastyczna konfiguracja i
intuicyjny interfejs
• szybkie wdrożenie dzięki wstępnej
konfiguracji urządzenia
• stabilne połączenia klientów z
firmowym serwerem pocztowym

Czy wdrożenie Barracudy zmieniło Pański rozkład dnia?
Tak, przede wszystkim oszczędziło mi masę czasu. Po raz pierwszy też poczułem, że kontrola nad
siecią nie jest mi narzucana koncepcją jakiegoś producenta, która niekoniecznie musi odpowiadać
mojej. Teraz to ja decyduję kogo wpuszczam, a kogo nie i bez ciągłego śledzenia logów wiem o sieci
wszystko, czego mi trzeba. Nareszcie nie muszę się martwić, że postfix będzie działał prawidłowo.
Dużym ułatwieniem jest też dla mnie wbudowane raportowanie, ale ponieważ urządzenie działa
bezbłędnie to profilaktycznie zestawiam zdarzenia sieciowe raz w tygodniu. Mottem naszej firmy
jest ułatwianie życia innym, maksymą Barracudy upraszczanie IT. Wychodzi na to, że spotkaliśmy się
pośrodku - upraszczając zarządzanie ochroną firmowej poczty OKT Polska Barracuda ułatwiła moje
życie administratora.

O Barracuda Networks Inc.
Światowy lider w dziedzinie
zabezpieczeń internetowych,
poczty elektronicznej, ochrony
firewallowej i systemów do tworzenia
kopii zapasowych. Produkty firmy
Barracuda Networks są obecne w
ponad 100 krajach. Korzysta z nich
ponad 150 000 firm, w tym: Siemens,
Coca-Cola, Microsoft, Oracle, IBM.
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