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Ocena: Nie ma jeszcze oceny
Cena
Zadaj pytanie o produkt
ProducentG Data

Opis
{tab=Opis}
Odeprzyj ka?de zagro?enie z odpowiedni? ochron? antywirusow? oraz niezawodn? zapor? sieciow?.
G Data ClientSecurity oferuje najlepsz? ochron? przed wszystkimi rodzajami zagro?e? – wirusami, trojanami, spamem oraz hakerami.
Dostarcza tak?e odpowiedniego zabezpieczenia przed szpiegostwem przemys?owym i z?odziejami danych
{tab=Funkcje produktu}

Doskona?a ochrona serwerów i stacji roboczych
Technologia
hybrydowa
CloseGap
G Data BankGuard
2.0

Kontrola
zachowania

najlepsza ochrona dzi?ki
ochronie proaktywnej oraz
maksymalnie aktualnym
bazom sygnatur
bezpieczna bankowo??
bez potrzeby instalowania
zb?dnych dodatków do
przegl?darki
obrona przed nieznanymi
zagro?eniami,
szkodnikami, wirusami
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Antywirus dla
Linuxa

ochrona stacji roboczych z
systemem Linux w sieci
firmowej

Antywirus i
antyspam poczty

wtyczka do Microsoft
Outlook oraz ochrona kont
POP3 i IMA

Wydajny firewall

monitoruje wszelkie
po??czenia przychodz?ce
i wychodz?ce. Chroni
przed atakami DoS,
skanowaniem portów itp.

Centralne zarz?dzanie
Prosta
administracja i
przejrzysty interfejs
Raport instalacji

zdalne instalacje,
skanowanie i zarz?dzanie
klientami w sieci
status oraz historia
dotychczasowych
instalacji

Zaprojektowany na
nowo dashboard

intuicyjne okno do
przegl?du wszelkich
istotnych informacji
o systemie wraz z
podpowiedziami
kontekstowymi
zarz?dzaj sieci? z okna
przegl?darki na
urz?dzeniu mobilnym
korzystaj?c z
zabezpieczonego
po??czenia
odwzorowanie struktury
organizacyjnej i
automatyczna instalacja
klientów
centralne zarz?dzenie
urz?dzeniami mobilnymi
z Androidem w sieci
firmowej – funkcje
antykradzie?owe, kontrola
instalowanych aplikacji,
filtr po??cze?
zestawienie
wykorzystywanych
urz?dze? i
zainstalowanego
oprogramowania w sieci
firmowej
darmowa aktualizacja do
najnowszej wersji
programu w ramach
licencji oraz
polskoj?zyczna pomoc
techniczna na wypadek
k?opotów

Zdalne
administrowanie

Synchronizacja z
Active Directory

Mobile Device
Management

Katalog sprz?tu i
oprogramowania

Aktualizacje i
pomoc techniczna

Modu?y opcjonalne
MailSecurity

Centralne kopie
zapasowe

centralny filtr spamu i
zagro?e? (SMTP/POP3)
dla dowolnego serwera
poczty – Exchange,
Domino itp. Zawiera plugin dla MS Exchange od
wersji 2007 do 2013
zabezpieczaj oraz
zarz?dzaj danymi w sieci
firmowej
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PatchManagement

Antywirus dla Mac

centralne zarz?dzanie
aktualizacjami
oprogramowania na
stacjach klienckich
kompleksowa ochrona dla
komputerów z systemem
Mac OS w Twojej sieci

{tab=Korzy?ci}
Redukcja kosztów i czasu traconego na naprawy
Wysokie bezpiecze?stwo systemów i danych przechowywanych na dyskach
Efektywna realizacja zada? pracowników i dzia?ów firmy
Pe?na przepustowo?? ??cza internetowego bez zb?dnej wymiany pakietów
Niski jednostkowy koszt zakupu i wdro?enia systemu chroni?cego sie? firmy
Pe?na funkcjonalno?? na komputerach przeno?nych po od??czeniu od sieci
Elastyczny model licencjonowania – instalacja serwerów w ramach licencji
{tab=Wymagania sprz?towe}
Klient: Windows Vista/7/8/8.1 (32/64-bit), XP (32-bit), Server 2003/2008/2012, min. 1 GB RAM
ManagementServer: Windows Vista/7/8/8.1 (32/64-bit), XP (32-bit), Server 2003/2008/2012, min. 1 GB RAM
{/tabs}
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