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KOMPLEKSOWA OCHRONA STACJI KLIENCKICH

G DATA ANTIVIRUS chroni twoją sieć firmową
wykorzystując uznaną i wielokrotnie nagradzaną technologię antywirusową. Antywirus
G DATA oferuje centralne zarządzanie, automatyczną ochronę serwerów, stacji roboczych,
notebooków oraz urządzeń mobilnych z
systemem iOS i Android.
Nowy opcjonalny moduł Network Monitoring
daje Ci możliwość monitorowania całej infrastruktury sieciowej w firmie – od drukarek,

aż po serwery. Natomiast wykorzystując
moduł Patch Management będziesz pewny, że
oprogramowanie zainstalowane na chronionych stacjach końcowych jest zawsze możliwie
aktualne.
Z najnowsza wersją ANTIVIRUS BUSINESS 14
możesz od teraz zarządzać urządzeniami
Apple w sieci firmowej z wykorzystaniem
G DATA Administrator oraz cieszyć się z zalet
zintegrowanej ochrony Exploit Protection,

blokującej najnowsze zagrożenia wykorzystujące nieznane jeszcze luki w zainstalowanym
oprogramowaniu.
W G DATA od 30 lat prowadzimy badania nad
cyfrowym bezpieczeństwem. Rezultatem
jest wyjątkowa oraz kompleksowa ochrona
stacji klienckich w sieciach firmowych. Łatwa
instalacja, prosta obsługa i brak wpływu na
wydajność chronionych urządzeń.
G DATA | SIMPLY SECURE

maksymalne zabezpieczenie z wykorzystaniem baz sygnatur i ochrony
proaktywnej

G DATA BankGuard

ochrona płatności online, bez zbędnych dodatków do przeglądarki

Kontrola zachowania

obrona przed nieznanymi zagrożeniami, szkodnikami, wirusami

NOWOŚĆ Exploit Protection

ochrona przed lukami bezpieczeństwa występującymi w zainstalowanym
oprogramowaniu

Ochrona przed zmanipulowanymi
urządzeniami USB

USB KEYBOARD GUARD zapewnia ochronę przed zmanipulowanymi urządzeniami podłączanymi pod porty USB

OPTYMALIZACJA Antywirus dla Linuxa

wsparcie dla jeszcze większej liczby dystrybucji

NOWOŚĆ Centralne zarządzanie ochroną
dla klientów Mac

zarządzanie urządzeniami Apple w sieci firmowej z wykorzystaniem G DATA
Administrator

CENTRALNE ZARZĄDZANIE
Prosta administracja i przejrzysty
interfejs

zdalne instalacje, skanowanie i zarządzanie klientami w sieci

Przejrzysty dashboard

intuicyjne okno do przeglądu wszelkich istotnych informacji o systemie wraz
z podpowiedziami kontekstowymi

Zdalne administrowanie

zarządzaj siecią z okna przeglądarki na urządzeniu mobilnym korzystając z
zabezpieczonego połączenia

Synchronizacja z Active Directory

odwzorowanie struktury organizacyjnej i automatyczna instalacja klientów

Mobile Device Management

centralne zarządzenie urządzeniami mobilnymi z iOS i Androidem w sieci
firmowej - funkcje antykradzieżowe, kontrola instalowanych aplikacji, filtr
połączeń

Katalog sprzętu i oprogramowania

zestawienie wykorzystywanych urządzeń i zainstalowanego oprogramowania w sieci firmowej

Aktualizacje i pomoc techniczna

darmowa aktualizacja do najnowszej wersji programu w ramach licencji oraz
polskojęzyczna pomoc techniczna na wypadek kłopotów
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WOLNOŚĆ OD WIRUSÓW TO BRAK PROBLEMÓW I WYŻSZA EFEKTYWNOŚĆ
TWOICH PRACOWNIKÓW

Hybrydowa technologia CloseGap

MODUŁY OPCJONALNE
NOWOŚĆ Network Monitoring

do monitorowania całej infrastruktury, od drukarek aż po serwery

PatchManagement

centralne zarządzanie aktualizacjami oprogramowania na stacjach
klienckich

OPTYMALIZACJA MailSecurity & BackUp

centralny filtr spamu i zagrożeń (SMTP/POP3) dla dowolnego serwera
poczty. Centralne kopie zapasowe dla regularnego zabezpieczenia danych
firmowych

NOWOŚĆ Web Security Gateway

rozszerz Web Gateway bazujący na oprogramowaniu Squid, o kompleksową
ochronę przeciw wirusom oraz phishingowi

Wymagania
https://www.gdata.pl/go/business
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