G DATA
PAKIET SZKOŁA
MIX
SAM DECYDUJESZ CO INSTALUJESZ.
OCHRONA DOSTOSOWANA DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB.
Już od 30 lat prowadzimy badania nad dynamicznym sektorem branży IT jakim są wirusy
i cyfrowe bezpieczeństwo. Efektem tych prac
jest inteligentne oprogramowanie antywirusowe, które wielokrotnie udowadniało
swoją wartość zdobywając laury i wyróżnienia
niezależnych organizacji testujących.
Unijna organizacja IPACSO uznała naszą firmę
za najbardziej innowacyjne przedsiębiorstwo

w branży bezpieczeństwa IT w 2014. Nagroda
została przyznana za szybką reakcje na najnowsze pojawiające się zagrożenia.
Użytkownicy G DATA są przekonani o najwyższej jakości rozwiązań z Niemiec – prawie 90%
z naszych obecnych klientów zdecyduje się na
ponowny zakup oprogramowania G DATA.*

Antywirusy G DATA zdumiewają użytkowników łatwą instalacją, intuicyjnym interfejsem
oraz najwyższym poziomem wykrywalności
zagrożeń. To gwarancja bezproblemowego
korzystania z bankowości, zakupów oraz najlepsza ochrona poczty i prywatnych danych.
Wszystkie licencję mogą zostać w dowolnym
momencie rozbudowane przez użytkownika
do wyższej wersji lub rozszerzone o większą
ilość stanowisk. Każdy klient G DATA otrzymuje więc ochronę odpowiednią do swoich
potrzeb.
A jeśli dopadną Cię wątpliwości lub kłopoty,
nasz wykwalifikowany zespół inżynierów
wsparcia technicznego jest do Twojej dyspozycji 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku.**

Podstawowe zabezpieczenie Twojego komputera

Kompletna ochrona stacji klienckich

Kompleksowa ochrona przed
zagrożeniami

zaufaj antywirusom z najlepszą wykrywalnością na
rynku*** wykorzystującym dwie niezależne technologie detekcji

Technologia hybrydowa
CloseGap

najlepsza ochrona dzięki ochronie proaktywnej oraz
maksymalnie aktualnym bazom sygnatur.

BankGuard 2.0

ZOPTYMALIZOWANA
Kontrola zachowania plików
i programów

skorzystaj z proaktywnej ochrony bazującej na chmurze dla odparcia nawet nieznanych zagrożeń. Teraz
z bezobsługowym autopilotem dla bezproblemowej
zabawy i pracy.

bezpieczna bankowość bez potrzeby instalowania
zbędnych dodatków do przeglądarki.

Kontrola zachowania

obrona przed nieznanymi zagrożeniami, szkodnikami, wirusami.

ZOPTYMALIZOWANA
Błyskawiczna ochrona poczty
email

skanuj nawet zaszyfrowane wiadomości email już
w momencie ich odbierania.

NOWOŚĆ
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.

Eliminacja luk bezpieczeństwa odpowiednio zabezpiecz swój komputer przed
możliwością wykorzystania luk w zainstalowanym
oprogramowaniu z Exploit Protection.
ZOPTYMALIZOWANA
Ochrona bankowości i zakupów online

technologia BankGuard oraz w pełni konfigurowalny
moduł Keylogger Protection ochroni Cię przed nadużyciami i wyłudzaniem danych dostępowych.

NOWOŚĆ
Ochrona przed zmanipulowanymi urządzeniami USB

G DATA USB KEYBOARD GUARD zapewnia ochronę
przed napędami USB udającymi inne urządzenia np.
klawiatury.

NOWOŚĆ
Indywidualne zarządzanie
aktualizacjami

dzięki możliwości zmiany ustawień aktualizacji unikniesz dodatkowych kosztów związanych z wykorzystaniem mobilnych połączeń internetowych UMTS/
LTE.

Polskojęzyczna pomoc techniczna

profesjonalny dział wsparcia G DATA służy pomocą
w przypadku wszelkich niespodziewanych problemów technicznych.

Centralne zarządzanie
Prosta administracja
i przejrzysty interfejs

zdalne instalacje, skanowanie i zarządzanie klientami
w sieci.

Raport instalacji

status oraz historia dotychczasowych instalacji.

Zaprojektowany na nowo
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.

NOWOŚĆ
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.

Wymagania
G DATA ANTIVIRUS
Windows 10 / 8.x / 8 / 7:
min. 1 GB RAM (32-bit), min. 2 GB RAM (64-bit)
Windows Vista (od SP2):
min. 1 GB RAM (32-bit / 64-bit)
Windows XP (od SP3):
min. 1 GB RAM (32-bit)
G DATA ANTIVIRUS BUSINESS
Windows 10/8.1/8/7/Vista (SP1)/XP (SP3),
Windows Server 2012/2008/2003, 1 GB RAM

Więcej informacji na www.gdata.pl

* Badanie przeprowadzone na reprezentatywnej grupie 514 klientów w okresie 11/2012-01/2013.
** Pomoc w jęz. polskim świadczona od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 17:00. W pozostałych godzinach i dniach pomoc techniczna udzielana jest w języku angielskim przez międzynarodowy dział Pomocy Technicznej G DATA.
*** „Najlepsza wykrywalność wirusów” w każdym teście porównawczym organizacji Stiftung Warentest w latach 2005-2014. Testowany produkt: G DATA INTERNET SECURITY.
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