
unfollow the traditional

GravityZone Enterprise Security
GravityZone zostało od początku stworzone z myślą o wirtualizacji i przetwarzaniu w chmurze. 
Zapewnia ochronę przedsiębiorstwom, stacjom fizycznym, urządzeniom mobilnym oraz maszynom 
wirtualnym w chmurze prywatnej, publicznej, jak i serwerom pocztowym Exchange.

GravityZone Enterprise Security zapewnia elastyczne opcje licencjonowania, umożliwiające dopasowanie ich do potrzeb ochrony biur, 
centr danych oraz chmury publicznej. Wszystkie usługi bezpieczeństwa dostępne są w postaci jednego urządzenia wirtualnego, które 
obejmuje punkty końcowe całego środowiska.

"...tradycyjne rozwiązania ochrony po prostu się nie sprawdzą. 
Wiedzieliśmy, że potrzebujemy rozwiązania stworzonego dla 

środowisk wirtualnych." 

Mark Breaux, Technolog IT, Kredyty i oszczędności obywatelskie

"Wyjątkowa kombinacja wydajności i funkcjonalności i skuteczności 
dla użytkowników korporacyjnych" 

Andreas Marx, Dyrektor generalny AV-TEST

UNFOLLOW THE TRADITIONAL

W odróżnieniu od tradycyjnych rozwiązań wcześniejszych wirtualizacji i chmurowych aplikacji Windows, Bitdefender GravityZone 
integruje w jedną platformę dostawy wszystkie usługi bezpieczeństwa potrzebne firmie, jednocześnie redukując koszty budowy 
zaufanego środowiska wszystkich punktów końcowych.

GŁÓWNE KORZYŚCI

Wydajne i najbardziej efektywne rozwiązanie w środowiskach 
mieszanej architektury: fizycznej, wirtualnej, mobilnej i w 
chmurze.
Jeden punkt kontroli umożliwiający firmom zmniejszenie 
całkowitych kosztów ochrony poprzez jedną zoptymalizowaną 
aplikację zapewniającą wydajne zarządzanie, łatwe wdrażanie 
i egzekwowanie polityki bezpieczeństwa każdego rodzaju oraz 
dowolnej liczby punktów końcowych w dowolnej lokalizacji..

Najlepsza ochrona i wydajność.
Bitdefender konsekwentnie zajmuje #1 miejsca w rankingach 
oprogramowań zabezpieczającego, niezależnych rencenzentów 
takich jak AV Test i AV Comparatives oraz nie wpływa ujemnie na 
wydajność pod kątem zapewnianej ochrony.

większa oszczędność czasu i pieniędzy.
Zbudowany na samo konfigurującym się odpornym i bezpiecznym 
rozwiązaniu open source, zapewnia inteligentne rozmieszczenie 
GravityZone oraz intuicyjny interface wraz z naturalnym wzrostem 
redukującym obciążenie administracyjne.

Architektura GravityZone
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Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2015 Bitdefender. Wszystkie znaki towarowe, nazwy towarowe i produkty wymienione w niniejszym tekście są własnością ich właścicieli. ABY DOWIEDZIEĆ 
SIĘ WIĘCEJ ODWIEDŹ: bitdefender.pl/dla-biznesu/gravityzone

Bitdefender dostarcza technologię bezpieczeństwa w ponad 100 krajach za pośrednictwem supernowoczesnej sieci wartościowych sojuszników, dystrybutorów i partnerów sprzedaży. Od 2001 
roku, Bitdefender konsekwentnie produkuje wiodące marketingowo technologie dla biznesu oraz klientów i jest jednym z największych dostawców oprogramowania do zabezpieczenia wirtualizacji 
oraz w technologii chmury. Bitdefender spasował swoją wiodącą technologię wraz z sojuszami handlowymi tworząc mocną pozycję partnerską na globalnym rynku, poprzedzoną strategicznymi 
sojuszami z wiodącymi dostawcami technologii chmury i wirtualizacji.

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

• Jedna aplikacja dostarczająca usługę bezpieczeństwa 
dla fizycznych punktów końcowych, urządzeń mobilnych, 
serwerów poczty Exchange i maszyn wirtualnych w prywatnej 
lub publicznej chmurze;

• Jedna konsola  oferująca łatwe scentralizowane zarządzanie, 
łatwe wdrażanie i egzekwowanie polityk bezpieczeństwa dla 
każdego typu i liczby stacji końcowych w dowolnej lokalizacji;

• Jedna architektura zapewnia pełen wgląd i kontrolę w bazę 
danych oraz integrację wewnątrz całej firmy dzięki Active 
Directory, VMware i Citrix hypervisor;

• Jeden środek pokrywający dowolną ilość kombinacji 
zwirtualizowanych platform, dostawców chmury, systemów 
operacyjnych i urządzeń fizycznych;

• Wielowarstwowa ochrona dla stacji końcowych: antywirus 
i antymalware z monitoringiem behawioralnym, ochroną 
przed nowymi zagrożeniami, kontrolą aplikacji i sandbox'em, 
zaporą sieciową, kontrolą urządzeń i kontrola zawartości z 
antyphisingiem i antyspamem dla serwerów poczty Exchange.

Uniwersalny zasięg:

• Dowolny punkt końcowy: fizyczny, wirtualny i w chmurze;

• Dowolna forma: stacja robocza, serwer, systemy wbudowane, 
mobilne;

• Każdy System Operacyjny: Windows, Linux, Mac;

• Dowolna platforma wirtualizacji: VMware, Citrix, Microsoft 
Hyper-V, KVM, Oracle;

• Firma każdego rozmiaru: skalowane od kilkudziesięciu do 
milionów punktów roboczych jedynie poprzez klonowanie 
wirtualnych urządzeń;

• Każde środowisko: baza danych, lokalne obszary sieci, szerokie 
obszary sieciowe, prywatna, publiczna i hybrydowa chmura;

• Inteligentne, scentralizowane skanowanie, centralizuje serwery 
bezpieczeństwa podczas trwania intensywniejszych procesów 
antymalware poprzez odciążenie, każdego fizycznego punktu 
lub maszyny wirtualnej.

USŁUGA BEZPIECZEŃSTWA DOSTARCZANA PRZEZ INSTALACJĘ GRAVITYZONE ENTERPRISE SECURITY ON-PREMISE

Zabezpieczenia dla Środowisk 
Wirtualnych

Zabezpieczenia dla Punktów 
końcowych

Zabezpieczenie dla Exchange Zabezpieczenie dla urządzeń 
mobilnych

CHRONIONE SYSTEMY I 
PLATFORMY

Oprogramowanie OS:
• Windows
• Oracle Solaris
• Unix

Wszystkie platformy 
wirtualizacyjne:
• VMware
• Citrix
• Hyper-V
• Linux Red Hat
• Oracle VM 

Serwer OS:
• Windows
• Unix

Stacja robocza OS:
• Windows
• Mac
• Unix

Tablet z wbudowanym OS:
• Windows Embedded
• Windows XP Tablet PC 

Serwer poczty:
• Exchange 2007, 2010, 

2013
• Serwery fizyczne i 

wirtualne
• Role: Edge, Hub i Skrzynka 

pocztowa
• Protokoły: SMTP, MAPI, 

Exchange ActiveSync

Platformy mobilne:

• Apple iPhone i tablety iPad
• Smartfony i tablety z 

Google Android

NAJSZERSZE POKRYCIE WIRTUALIZACJI I SYSTEMÓW OPERACYJNYCH DZIĘKI PARTNERSTWU TECHNOLOGICZNEMU

VMware vSphere 6.0, 5.5, 5.1, 5.0 P1 lub 4.1 P3
ESXi 4.1, 5.0, 5.1, 5.5,
VMware vCenter Server 6.0, 5.5, 5.1, 5.0 or 4.1
VMware vShield Manager 5.5, 5.1, 5.0
VMware vShield Endpoint
VMware vCNS 5.5
VMware Tools 8.6.0 build 446312
VMware View 5.1, 5.0

Citrix XenDesktop 5.5, 5.0
Citrix XenServer 6.0, 5.6 or 5.5 w tym
Citrix Xen Hypervisor
Citrix VDI-in-a-Box 5.x

Microsoft Hyper-V Server 2012, 2008 R2 w tym 
Microsoft Hyper-V Hypervisor
Unix
Red Hat Enterprise 3.0 w tym
Red Hat KVM Hypervisor
Oracle
Oracle VM 3.0

WYMAGANIA SYSTEMU OPERACYJNEGO

Windows:  8.1, 8, 7, Vista (SP1, SP2), XP (SP3)
Windows Server: 2012 (R2), 2008 (R2), 2003 (R2, SP1), 
Home, SBS 2011, 2008, 2003
Wbudowany Windows: 8.1, 8, 7, POSReady 7, POS 
Ready 2009, 2009, XP (SP2)

Linux: Red Hat Ent. 6.2, 6.1, 5.7, 5.6; CentOS 6.2, 6.1, 
5.7, 5.6; Ubuntu 11.04, 10.04; SUSE Ent. Server 11; 
OpenSUSE 12, 11; Fedora 16, 15

Mac OS X: 10.10.x, 10.9.x, 10.8.x, 10.7.x
Oracle Solaris 11, 10
Urządzenia przenośne: iOS Apple iPhone and iPad 
(5.1+), Google Android (2.2+)

Wypróbuj GravityZone już teraz! Darmowy okres próbny oraz więcej informacji, dostępne na 
naszych stronach.: http://bitdefender.pl/dla-biznesu/
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