
unfollow the traditional

Ochrona GravityZone dla Exchange
GravityZone Enterprise Security dla Exchange według niezależnych testów posiada najlepszy 
antyspam i antymalware dla serwerów pocztowych, co zapewnia bezpieczną komunikację i 
współpracę środowisk przy minimalnym zużyciu zasobów.

"Bitdefender brał udział w każdym z 34 przeprowadzonych do tej 
pory testów VBSpam i każdorazowo był przez niego nagradzany.

Recenzja Porównawcza VBSpam marzec 2014

"Wyjątkowe połączenie wydajności i bezpieczeństwa dla 
użytkowników korporacyjnych"

Andreas Marx, Dyrektor generalny AV-TEST
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UNFOLLOW THE TRADITIONAL

W przeciwieństwie do tradycyjnych rozwiązań, które zwiększają obciążenie serwera poczty, Bitdefender łączy wszystkie usługi 
ochrony jakich potrzebuje firma w jednej platformie dostawy, która odciąża zadania bezpieczeństwa począwszy od serwera i punktów 
końcowych do urządzeń wirtualnych.

GravityZone pomaga firmom zredukować łączny koszt zabezpieczenia ich środowiska poprzez zoptymalizowaną aplikację z efektywnym 
zarządzaniem, łatwym rozmieszczeniem i egzekwowaniem  polityk bezpieczeństwa dla serwera poczty Exchange, maszyn wirtualnych, 
fizycznych punktów końcowych oraz urządzeń mobilnych.

GŁÓWNE KORZYŚCI

Najlepsza ochrona antyspamowa dla serwerów poczty: Laureat 
nagrody Golden SPAM+ z ostatnich dwóch lat przyznanej przez 
Virus Bulletin

Instalacja w kilka minut

Ochrona antymalware czasu rzeczywistego, antywirus, 
antyphishing i antyspam bazujący na Globalnej Sieci Ochronnej

Zabezpieczenie środowiska Microsoft Exchange przed 
zewnętrznymi i wewnętrznymi zagrożeniami.
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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

• Wielowarstwowa ochrona dla komunikacji: antyspam, 
antyphishing, antywirus i antymalware z behawioralną analizą i 
ochroną przed nowymi zagrożeniam; 

• Filtrowanie ruchu e-mail, załączników oraz filtrowanie 
zawartości.

• Skanowanie antymalware mogące zostać wyładowywane do 
scentralizowanego serwera bezpieczeństwa z chronionego 
serwera pocztowego

• Centralne zarządzanie i raportowanie, pozwalające na 

ujednolicenie polityk dla punktów końcowych i komunikacji

• Skanowanie antymalware na żądanie dla Exchange 
Information Store

• Wsparcie dla Baz Danych Availability Groups

• Integracja z Active Directory, VMware vCenter oraz Citrix 
XenServer dla zdalnej instalacji

• Ochrona antymalware zawierająca ochronę plików 
systemowych na serwerze Exchange

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

KONTAKT W POLSCE Marken Systemy Antywirusowe: +48 58 667 49 49 • kontakt@marken.com.pl 67
96
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ZAAWANSOWANA TECHNOLOGIA ANTYSPAMOWA

Bitdefender GravityZone zapewnia wielowarstwową ochronę przeciwko spamowi i phishingowi, co pozwala określić czy wiadomość 
e-mail jest spamem lub wektorem zagrożenia. Bazująca na Globalnej Sieci Ochronnej Bitdefender, technologia kontaktowania się w 
czasie rzeczywistym dostarcza najsilniejszą ochronę przeciwko spamowi i próbom phishingu.

• Zaawansowane Wzorce Dopasowania (APM) – potężny heurystyczny antyspamowy filtr wykrywający nieznany spam. W oparciu 
o sztuczne sieci neuronowe, filtr APM przystosowany jest do dużych ilości spamu wewnątrz Bitdefender Antispam Lab. Podczas 
przeszkalania, uczy się rozróżniania pomiędzy spamem, a właściwymi wiadomościami e-mail i rozpoznawania nowego spamu, 
poprzez dostrzeganie jego podobieństw, często bardzo subtelnych, w stosunku do wiadomości już przebadanych. Dzięki wysokiej 
celności, filtr ten minimalizuje ilość fałszywych zgłoszeń. 

• Filtr Analizy Danych w Czasie Rzeczywistym (RTDA) angażuje Globalną Sieć Ochronną w chmurze, aby wykrywać wiadomości 
spamowe i zapewnienia szybką ochronę przed nowymi i zaawansowanymi zagrożeniami.

"Oszacowana skuteczność przechwytywania spamu wzrosła do przeszło 99.9%. Produkt po raz nie zablokował żadnej poprawnej wiadomości 
e-mail z biuletynu marketingowego, czyniąc rok 2014 kolejnym złotym rokiem VBSpam+ dla Bitdefender." Marzec 2014 Recenzja Porównawcza VBSpam

CHRONIONE SYSTEMY I PLATFORMY

Serwer Poczty:
• Microsoft Exchange 2013, 2010, 2007,
• Serwery fizyczne i wirtualne
• Role: Serwer Graniczny, Serwer Centralny i Skrzynka Pocztowa
• Protokoły : SMTP, MAPI, Exchange ActiveSync

WYMAGANIA INSTALACYJNE GRAVITYZONE

Wszystkie usługi bezpieczeństwa Bitdefender GravityZone zasilane są przez konsolę nazwaną Centrum Kontroli

Metody Rozlokowania 
Centrum Kontroli Bitdefender 
GravityZone

Dostarczona jako wirtualne urządzenie spakowane w następujących formatach.
• 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

Minimalne Wymagania 
Sprzętowe Centrum Kontroli

CPU:4 vCPU 2 GHz każdy
Minimalna pamięć RAM:  zalecane 6 GB
40 GB wolnego miejsca na dysku twardym
Internetowy dostęp do aktualizacji i komunikacja ze zdalnymi i mobilnymi punktami końcowymi.

Wymagania Webowej Konsoli Internet Explorer 9+,
Mozilla Firefox 14+
Google Chrome 15+,
Safari 5+
Zalecana rozdzielczość ekranu: 1024x768 lub wyższa


