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GravityZone Security for Endpoints
Bitdefender GravityZone jest zasobooszczędnym rozwiązaniem bezpieczeństwa, które zapewnia 
wysoką wydajność i ochronę wraz z centralnym zarządzaniem, łatwiejszym wdrożeniu i dające 
swobodę wyboru dowolnych kombinacji wirtualizacji, usługodawców chmury, serwerów, 
komputerów stacjonarnych, laptopów i urządzeń mobilnych. Bitdefender GravityZone Security 
for Endpoints może chronić dowolną liczbę laptopów, komputerów stacjonarnych (Windows, 
Mac), urządzeń wbudowanych oraz serwerów. Wszystko przy użyciu wielokrotnie nagradzanej za 
technologię ochrony antymalware połączonej z dwustronną zaporą sieciową, wykrywaniem włamań i 
możliwością kontroli aplikacji.

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.

GŁÓWNE KORZYŚCI

Prosty i łatwy do wdrożenia, niższy czas implementacji i niższy 
koszt
Dostarczane jako automatycznie konfigurujące wirtualne 
urządzenie Linux Ubuntu zintegrowane z VMware vCenter, Citrix 
XenServer oraz Active Directory.

Skalowalne i elastyczne zabezpieczenie
Eliminuje pojedyncze punkty awarii i burze antywirusa, zapewnia 
naturalny przyrost dzięki klonowaniu urządzeń wirtualnych i 
automatycznego rozmieszczenia dzięki złotym obrazom.

Przełom optymalizacji zasobów dla maszyn fizycznych
Wyładowanie bezpieczeństwa dla wszystkich rodzajów punktów 
końcowych w grupie laptopów i komputerów stacjonarnych

Wysoka dostępność i wydajność
GravityZone Security for Endpoints jest dostarczony wraz z 
wirtualnym urządzeniem z wbudowaną redundancją w celu 
zminimalizowania ryzyka i problemów z wydajnością podczas 
zarządzania dużym środowiskiem, w znacznym stopniu redukując 
ręczny wysiłek oraz potrzeby sprzętowe w celu utrzymania dużych 
systemów bezpieczeństwa rozległego przedsiębiorstwa.

Uproszczone zarządzanie bezpieczeństwem
GravityZone Security for Endpoints ułatwia operacje związane 
z bezpieczeństwem, redukując czas wymagany do wykonania 
czynności zarządzania i utrzymania operacji bezpieczeństwa oraz 
wpływa na lepsze wykorzystanie czasu pracy.

Serwer Stacja robocza
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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.
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KOMPLEKSOWY ZESTAW FUNKCJI

GravityZone Security for Endpoints zawiera w pełni funkcjonalną dwustronną zaporę sieciową z wykrywaniem włamań, antyphishingiem, 
filtrowanie sieci web, kontrola użytkowników i ruchu sieciowego, dzięki którym można jeszcze bardziej zróżnicować poziomy zagrożenia 
infekcjami systemów użytkowników punktów końcowych i serwerów.

UPROSZCZONE ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM

GravityZone Security for Endpoints ułatwia operacje związane z bezpieczeństwem, redukując czas wymagany do wykonania czynności 
zarządzania i utrzymania operacji bezpieczeństwa oraz wpływa na lepsze wykorzystanie czasu pracy.

PROSTE WYPUSZCZENIE

GravityZone Security for Endpoints dostarcza nam wdrożenie pod klucz wirtualnego zbiornika, automatycznie odinstalowuje starszych 
klientów punktów końcowych i integruje z Microsoft Active Directory, przyspieszając rozwinięcie.

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

• Inteligentne Skanowanie - scentralizowane skanowanie 
odciążające zadania bezpieczeństwa dla wirtualnych 
urządzeń.

• Przyjazne środowisko agenta bezpieczeństwa
• Integracja z Microsoft Active Directory
• Inteligentne wdrażanie
• Przełom optymalizacji zasobów dla maszyn fizycznych
• Wielowarstwowa ochrona dla stacji końcowych: antywirus i 

antymalware wraz z behawioralnym monitoringiem, ochrona 
przed nowymi zagrożeniami, kontrolą aplikacji i sandbox'em, 
zaporą sieciową, kontrolą urządzeń i treści.

Antymalware
• Antymalware, Antywirus, Antyspyware, Antyphishing oraz 

wykrywanie Trojanów i Rootkitów.
• Monitoring behawioralny i kontrola aplikacji
Zapora sieciowa
• W pełni funkcjonalna osobista dwustronna zapora sieciowa 

i wykrywanie włamań w oparciu o serwer producenta i 
zapobieganie HIDS / HIPS

Kontrola zawartości
• Wielopoziomowy filtr zagrożeń zawartości sieciowej w celu 

identyfikacji potencjalnych zagrożeń online.
Kontrola Urządzenia
• Kontrola portów i urządzeń by skutecznie wzmocnić polityki 

ochrony danych

WSPIERANE SYSTEMY OPERACYJNE

Security for Endpoints obecnie chroni następujące systemy operacyjne: Platforma zarządzająca (Centrum Kontroli)

System operacyjny stacji roboczej:
Windows 7, 8, 8.1
Windows Vista (SP1, SP2), Windows XP (SP3)
Mac OS X Lion (10.7.x), Mountain Lion (10.8.x), Mavericks (10.9.x), Yosemite 
(10.10.x)
Tablet i wbudowane systemy operacyjne:
Windows Embedded Standard, POSReady, 2009, 7
Windows Embedded Enterprise 7
Windows XP Embedded (SP 2), Tablety edycja PC
Systemy operacyjne serwera:
Windows Server 2012, 2012 R2
Windows Small Business Server (SBS) 2008, 2011
Windows Server 2008, 2008 R2,
Windows Small Business Server (SBS) 2003
Windows Server 2003 (SP 1), 2003 R2
Windows Home Server

Wszystkie usługi bezpieczeństwa Bitdefender GravityZone są zarządzane przez 
Control Center, dostarczony jako maszyna wirtualna:
OVA (kompatybilny z VMware vSphere, View)
XVA (kompatybilny z Citrix XenServer, XenDesktop, VDI-in-a-Box)
VHD (kompatybilny z Microsoft Hyper-V)
Archiwa Tar.BZ2 dla KVM, Oracle lub
RedHat Enterprise Virtualization
Wsparcie dla innych formatów i platform wirtualizacji może być dostarczone na 
życzenie.

WYPRÓBUJ PRODUKT : http://bitdefender.pl/dla-biznesu/uzyteczne-linki/testuj
SKONTAKTUJ SIĘ Z POLSKIM Dystrybutorem Biznesowym telefonicznie: +48 58 667 49 49


