
GravityZone Security for Virtualized Environments 

Wspiera VMware, Microsoft Hyper-V, Citrix XenServer, Red 
Hat Enterprise Virtualization (z KVM) oraz inne. 

Chroni maszyny wirtualne pracujące w systemach 
Microsoft i większych dystrybucjach Linux. 

WykorzystujeWykorzystuje vShield Endpoint w VMware przy osadzaniu 
i dostarczaniu zastrzeżonych technologii Bitdefender w 
celu wzmocnienia lub całkowitego zastąpienia ochrony 
Punktów Końcowych vShield.

Integruje się z nieograniczoną liczbą instancji VMWare 
vCenter, uwzględniając polityki bezpieczeństwa bazujące na 
obiektach takich jak pule zasobów, foldery i sieci 
dystrybucyjne. 

Eliminuje pojedyncze punkty awarii i zwężeń podczas 
dostarczania niezrównanej dostępności ochrony 
antymalware. 

BitdefenderBitdefender dostarcza nagradzaną ochronę przeciwko 
malware wewnątrz systemów plików, pamięci, procesów oraz 
rejestrów baz danych, nie pozostawiając żadnych maszyn 
wirtualnych bez ochrony.

WYRÓŻNIENIE

Nie pozwól by twoja ochrona wirtualizacji spowolniła infrastrukturę twojej sieci. Bezpieczeństwo i wydajność cechują 
zarówno ochronę chmury, jak i zwirtualizowanych centr danych. GravityZone oferuje usługę cichej ochrony, która 
wspomaga biznes w zarządzaniu ryzykiem IT bez utraty korzyści w postaci skalowalnej infrastruktury.

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.

nowoczesne podejście



GravityZone SVE zapewnia możliwość dostarczania ochrony antymalware używając wirtualnych urządzeń 
bezpieczeństwa (Serwerów Bezpieczeństwa), funkcjonujących jako scentralizowane inteligentne punkty antimalware 
bez tradycyjnego agenta bezpieczeństwa zainstalowanego na każdej maszynie wirtualnej. Tradycyjny agent wymagałby 
ciągłej aktualizacji i monitorowania oraz pochłaniałby znaczne ilości zasobów operacyjnych.  Każda Maszyna Wirtualna 
łączy się do Serwera Bezpieczeństwa, w celu odciążenia funkcjonalności antymalware, pokrywającą pliki systemowe, 
pamięć, procesy i skanowanie rejestrów dla systemów Windows i Linux 

GravityZoneGravityZone SVE wykorzystuje mechanizm wielowarstwowego buforowania, które przyczynia się do wiodącej 
wydajności. Pierwsze lokalne buforowanie jest wykonywane na każdej maszynie wirtualnej, dzięki czemu obiekty są 
skanowane tylko raz. Po drugie, udostępniane buforowanie jest wykonywane na każdym serwerze bezpieczeństwa, tak 
by te same obiekty skanowane na jednej maszynie wirtualnej nie były skanowane na drugiej. Wreszcie seria plików 
pamięci podręcznej poziomu blokowych  duplikacji skanowania do poziomu fragmentacji plików, co oznacza, że pliki z 
kilku różnych pakietów zainteresowania silnikami antymalware na serwerze zabezpieczeń nie są w pełni przeszukiwane. 
RezultatRezultat sieciowy tych ekskluzywnych technologii Bitdefender jest sekretem, który stoi za wydajnością osiągniętą przez 
GravityZone SVE.

Cały arsenał nagradzanej technologii ochrony przed zagrożeniami Bitdefender, zbudowanej na silnikach bezpieczeństwa, 
i wbudowany jest w urządzenie wirtualnej architektury. Wraz z SVE, ochrona antymalware jest bardziej krzepka niż 
kiedykolwiek, dostarczając wiodącej ochrony i wysoce dostępnej, błyskawicznej ochrony dla każdego środowiska 
wirtualnego w centrum danych.

Wypróbuj GravityZone już teraz!
45 dni za darmo: +48 58 667 49 49

PRZEGLĄD TECHNICZNY

BITDEFENDER ENDPOINT SECURITY TOOLS (CENTRALNE SKANOWANIE)



SVE został zaprojektowany, aby rozwiązać problem z działaniem antywirusa w środowisku wirtualnym oraz jest na 
bieżąco udoskonalany, skupiając się na bezpieczeństwie, prostocie, wydajności i zgodności. 

Nasze obszerne testy wydajności dowodzą, że SVE ma najmniejszy wpływ na wydajność spośród wszystkich większych 
rozwiązań antywirusowych na rynku, Bitdefender zapewnia również wygrywającą rankingi ochronę. Powinny być w stanie 
również odzyskać do 17% mocy serwera i zredukować opóźnienia w porównaniu z obecnym rozwiązaniem 
antywirusowym, podczas obcinania kosztów operacyjnych  dla radykalnego zredukowania konserwacji i monitorowania. 

Biała księga:
 http://download.bitdefender.com/resources/media/materials/white-papers/en/Bitdefender_Enterprise_WP_VDI_en.pdf  http://download.bitdefender.com/resources/media/materials/white-papers/en/Bitdefender_Enterprise_WP_VDI_en.pdf 

GdyGdy vShield Endpoint jest aktywowany, zapewnia dostęp do systemu plików na Serwerze Bezpieczeństwa przez warstwę 
hypervisor - jest to także określane jako bezagentowej ochrony. Dla zintegrowanej wersji SVE Bitdefender z vShield, 
ograniczona ochrona może również być rozszerzona w celu obejmowania pamięci, rejestrów i uruchomionych procesów, 
poprzez współpracę pomiędzy Narzędziami VMware i Narzędziami Centralnego Skanowania Bezpieczeństwa Punktu 
Końcowego. W tej wersji jesteśmy ograniczeni do jednego Serwera Bezpieczeństwa dla każdego serwera nie 
posiadającego przełączania awaryjnego lub równoważenia obciążenia. 

GravityZoneGravityZone SVE wprowadza prosty model licencjonowania i opcje zakupu, zarówno dla CPU i centr danych lub 
bazujących na środowiskach wirtualnych. Licencjonowanie Maszyn Wirtualnych dzieli się pomiędzy Serwery Wirtualne 
oraz VDI zgodne z dynamicznymi i wysoce zwirtualizowanymi infrastrukturami. 

GravityZone SVE jest jedną z usług bezpieczeństwa dostarczoną przez ujednoliconą platformę GravityZone Enterprise 
Security  oraz jest zarządzany przy pomocy interfejsu Centrum Kontroli. Oprócz bezpieczeństwa Maszyn Wirtualnych, 
GravityZone Enterprise Security chroni fizyczne stacje robocze i serwery (Windows, Linux, Mac), urządzenia mobilne 
(Android, iOS), Serwery poczty Exchange. 

GravityZoneGravityZone składa się z unikatowej architektury bazującej na urządzeniu wirtualizacji pod klucz, które może być 
klonowane tak jak wymaga tego nakład, dla każdej instacji grającej jedną lub więcej ról. Ten prosty, ale wydajny model 
daje GravityZone, poziome skalowanie  aby sprostać wymaganiom największych środowisk dla pojedynczego wdrożenia. 

DlaDla przykładu, trzy urządzenia poruszające się na otwartym źródłowo rozwiązaniu cloud bazy danych GravityZone może 
wspierać rozwiązanie w San Francisco, z dwoma w Nowym Jorku, podczas posiadania podobnej ilości serwerów 
komunikacyjnych rozproszonych geograficznie. Wirtualne urządzenie GravityZone może również zostać skonfigurowane 
dla zmniejszenia obciążenia. 

Wypróbuj GravityZone już teraz!
45 dni za darmo: +48 58 667 49 49

NIEZRÓWNANA WYDAJNOŚĆ 

UJEDNOLICONE ZARZĄDZANIE

ELASTYCZNE LICENCJONOWANIE DLA CENTR DANYCH ORAZ INDYWIDUALNYCH MASZYN. 

OPCJONALNA INTEGRACJA VSHIELD
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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 domowych, co czyni go jednym z największych dostawców oprogramowania antywirusowego 
na Świecie. Bitdefender stworzył mocną pozycję partnerską na globalnym rynku,       w połączeniu ze 
strategicznymi sojuszami i wiodącymi dostawcami technologii chmury oraz wirtualizacji.

Wraz ze wzrostem jednego punktu geograficznego, jest to tak proste, jak obrót większością wirtualnych urządzeń 
GravityZone, wybierając  im odpowiednie role oraz pozwalanie na odciążenie istniejących wdrożeń w celu śledzenia 
nowych urządzeń. Ten przełomowa, bazująca na chmurze architektura dostarcza klientom szybki i łatwy dostęp do 
skalowalnego, zarządzania i monitorowania raportowaniem. 

W środowiskach rozproszonych geograficznie GravityZone łączy razem centra danych, dostarczając kontrolę środowisk 
wirtualnych na przestrzeni heterogenicznej hypernadzorców, fizycznych punktów końcowych (laptopów, pulpitów, 
serwerów) i urządzeń mobilnych jednocześnie. 

SVESVE GravityZone jest dopasowanym rozwiązaniem bezpieczeństwa ,które może wdrożyć i ocenić po kilku godzinach 
nasze środowisko, wliczając w to czas jaki zajmuje mu pobranie wirtualnego urządzenia GravityZone. Nie angażuje w to 
skryptów, gdyż cała konfiguracja odbywa się przez urządzenie CLI oraz intuicyjny interfejs GravityZone dostępny w 
przeglądarce. Doprowadziło to, do polecania zakupu rozwiązania Bitdefender SVE przez 85% oceniających je 
administratorów.

“Dla“Dla nas, kluczowym do przejścia przez fazę testów jest wydajność produktu w naszym środowisku zwirtualizowanym, 
ile razy produkt będzie lub nie będzie wpływał na produktywność użytkownika oraz reakcji profesjonalnej grupy 
serwisowej." Mikael Korsgaard Jensen, Kierownik Serwera, Herning Kommune, Dania 

"Odkąd Bitdefender jest Partnerem Sojuszniczym Technologii VMware, integrującej vShield i vCenter, pozwala nam to na 
unikanie przewagi konkurencyjnej i różnicowanie przechowywanej na serwerze usług VDI łącząc go z najlepszymi w 
klasie środowiskami VDI." Jose Uribe, COO, Webhosting.net, USA

Wypróbuj GravityZone już teraz!
45 dni za darmo: +48 58 667 49 49

Serwis polskojęzyczny czynny:
Od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 16:00
e-mail: serwis@bitdefender.pl
tel: +48 58 732 74 45

Serwis anglojęzyczny czynny 24h/dobę:
www.bitdefender.com/support/business/
tel: (+40) 31 620 4235, (+40) 374 303 035tel: (+40) 31 620 4235, (+40) 374 303 035
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OCENIAJĄC NASZE ROZWIĄZANIE

NAJSZERSZE POKRYCIE SYSTEMÓW OPERACYJNYCH I WIRTUALIZACJI DZIĘKI PARTNERSTWU 
TECHNOLOGICZNEMU 

POKRYCIE SYSTEMÓW OPERACYJNYCH  

VMware vSphere 6.0, 5.5, 5.1, 5.0 P1 lub 4.1 P3 
ESXi 4.1 (build 433742 or higher), 5.0 (build 474610 
or higher), 5.1, 5.5, 6.0
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 
VMwaVMware vCNS 5.5 
VMware Tools 8.6.0 build 446312 albo wyższy
VMware View 5.1, 5.0, 5.2, 5.3
VCloud Networking and Security 5.5.1, 5.5.2, 5.5.3, 
5.5.4 
VMware Workstation 8.0.6, 9.x, 10.x, 11x 
VMware Player 5.x, 6.x, 7.x

Citrix XenServer  5.5, 5.6, 6.0, 6.2, 6.5, 7.0 
Citrix Xen Hypervisor 
Citrix VDI-in-a-Box 5.x
Citrix XenDesktop 5.0, 5.5, 5.6, 7, 7.1, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9
Citrix XenApp 6.5, 7.5, 7.6, 7.8, 7.9
Citrix VDI-in-a-Box 5.x

Rób swoje, jesteś chroniony.


