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Szanowni Państwo,
Jesteśmy liderem w zakresie bezpieczeństwa sieciowego, a także pionierami rozwiązań antywirusowych. Od 30 lat nieustannie doskonalimy nasz produkty, by zapewnić użytkownikom Internetu absolutne bezpieczeństwo. Przy rosnącym znaczeniu bezpieczeństwa i ochrony
danych przed zagrożeniami pochodzącymi z Internetu, firma G Data stała się kluczową marką na rynku.
Programy G Data Software nieprzerwanie od wielu lat zdobywają nagrody w większości testów antywirusowych w całej Europie. Żaden
inny europejski producent oprogramowania chroniącego dane nie może pochwalić się tak dużą ilością zdobytych wyróżnień i nagród na
przełomie ostatnich lat.
Wolność od wirusów to brak problemów i wyższa efektywność Twoich pracowników.
Chroni twoją sieć firmową wykorzystując uznaną i wielokrotnie nagradzaną technologię antywirusową. Oprogramowanie G Data oferuje
centralne zarządzanie, automatyczną ochronę serwerów, stacji roboczych, notebooków i urządzeń mobilnych z systemem Android.
Odeprzyj każde zagrożenie z odpowiednią ochroną antywirusową oraz niezawodną zaporą sieciową.
Korzystaj z najlepszej ochrony przed wszystkimi rodzajami zagrożeń – wirusami, trojanami, spamem oraz hakerami. Dostarcza także odpowiedniego zabezpieczenia przed szpiegostwem przemysłowym i złodziejami danych.
Kompleksowe bezpieczeństwo sieci dowolnych rozmiarów.
Osiągnij najwyższy poziom bezpieczeństwa dzięki kombinacji aktywnej ochrony hybrydowej CloseGap oraz najlepszego czasu reakcji na
najnowsze zagrożenia. Prócz ochrony antywirusowej, zapory sieciowej i antyspamu Moduł PolicyManager, który pozwala kontrolować dostęp pracowników do Internetu, zainstalowanych programów czy zewnętrznych pamięci masowych.
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Technologia hybrydowa
CloseGap

najlepsza ochrona dzięki ochronie proaktywnej oraz
maksymalnie aktualnym bazom sygnatur









G Data BankGuard 2.0

bezpieczna bankowość bez potrzeby instalowania zbędnych
dodatków do przeglądarki









Kontrola zachowania

obrona przed nieznanymi zagrożeniami, szkodnikami, wirusami









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 IMAP







Wydajny firewall

monitoruje wszelkie połączenia przychodzące i wychodzące.
Chroni przed atakami DoS, skanowaniem portów itp.















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









Mobile Device Management

centralne zarządzenie urządzeniami mobilnymi z 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









Kontrola urządzeń

określa zasady dostępu do napędów USB, kart pamięci,
napędów optycznych czy kamer internetowych



Kontrola aplikacji

do ustalenia odgórnych zasad instalowania i korzystania
z oprogramowania w sieci przedsiębiorstwa



Kontrola dostępu do internetu

możliwość określenia ram czasowych korzystania z sieci
w firmie



Kontrola treści

blokuje nieodpowiednie strony www



Moduły opcjonalne
MailSecurity

centralny filtr spamu i zagrożeń (SMTP/POP3) dla dowolnego
serwera poczty - Exchange, Domino itp. Zawiera plug-in dla
MS Exchange od wersji 2007 do 2013









Centralne kopie zapasowe

zabezpieczaj oraz zarządzaj danymi w sieci firmowej









PatchManagement

centralne zarządzanie aktualizacjami oprogramowania na
stacjach klienckich









Antywirus dla Mac

kompleksowa ochrona dla komputerów z systemem Mac OS
w Twojej sieci









 dostępny  opcjonalny

G Data Software Sp. z o.o. • ul. 28 Lutego 2, 78-400 Szczecinek • Infolinia: 0 801 005 305
tel.: 94 3729 650 • faks: 94 3729 659 • e-mail: biuro@gdata.pl • www.gdata.pl
NIP: 673-10-08-232 • REGON: 330364324 • KRS: 0000137515 • Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy 700 000 zł

