
G Data. Security Made in Germany.

Dla właścicieli firm kluczową kwestią dla prowadzeniu biznesu są niezawodne roz-
wiązania dotyczące bezpieczeństwa IT. Małe firmy oczekują rozwiązań, które nie tyl-
ko zapewnią im niezawodną ochronę przed złośliwym oprogramowaniem, ale będą 
łatwe w użyciu i nie będą wymagać wielkich nakładów finansowych. Dokładnie to 
oferuje G Data SmallBusiness Security - możliwie najlepszą ochronę przed wszyst-
kimi zagrożeniami z Internetu oraz łatwe zarządzanie niewymagające specjalistycz-
nej wiedzy IT.

Perfekcyjna ochrona przed wirusami, trojanami 
i złośliwym oprogramowaniem dedykowana dla małych 
i średnich przedsiębiorstw.

G Data SmallBusiness Security

Wielokrotnie nagradzana 
technologia

 � Najlepsza ochrona przed wirusami, tro-
janami, spamem, phishingiem, spy-
warem i innymi zagrożeniami z sieci 
dowiedziona wielokrotnie w nieza-
leżnych testach

Bardzo łatwy w użyciu

 � Zdalna instalacja oraz konfiguracja 
nie wymagająca specjalistycznej wie-
dzy IT

Bezobsługowy

 � Raz skonfigurowane oprogramo-
wanie działa w pełni automatycznie 
chroniąc sprzęt niezauważalnie w tle

Bezpieczeństwo w sieci

 � G Data WebCloud blokuje niebezpiecz-
ne strony internetowe

 � BankGuard chroni Twoje elektronicz-
ne transakcje bankowe

Inteligentny Firewall

 � Blokuje ataki hakerów bez irytują-
cych użytkownika powiadomień

 � Wybór pomiędzy samouczącym się 
autopilotem lub samodzielną konfi-
guracją ustawień

Automatyczny Backup

 � Archiwizuj cenne firmowe dane z wy-
branych lokalizacji lub kompletnych 
partycji

G Data  
ManagementServer

 � Pełna integracja z Active Directory – 
transfer istniejących grup oraz automa-
tyczna instalacja klientów

 � Zdalne zarządzanie siecią firmową po-
przez www

 � Interfejs graficzny ze wszystkimi nie-
zbędnymi informacjami

 � Nowosc! MobileManagement: zarzą-
dzanie urządzeniami mobilnymi w fir-
mie, raporty zagrożeń, status zabezpie-
czeń urządzeń przenośnych

 � Nowosc! G Data BankGuard: ochrona 
płatności online

*Dodatkowe 3 licencje G Data Inter-
netSecurity zapewniają kompleksową 
ochronę komputerom nie będącym w 
sieci firmowej

 � Chroni do 5 komputerów w sieci fir-
mowej + 3 komputery poza siecią

 � Możliwość rozbudowy do 10 PC 
w  sieci

Wymagania sprzętowe
G Data Security Client/G Data Mana-
gementServer/G Data MailSecurity 
(32-bit/64-bit): Windows 8/7/Vista/XP 
(tylko 32-bit)/Server 2003/2008/2012, 
1GB RAM
G Data MailSecurity (MS Exchange 
Plugin)/(64 Bit): Microsoft Exchange 
2007/2010 
G Data InternetSecurity (32-bit/64-bit): 
Windows 8/7/Vista, min. 1GB RAM, 
(32-bit): Windows XP (z SP2), min. 512 
MB RAM
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