unfollow the traditional

GravityZone Business Security
Bitdefender GravityZone Business Security jest pakietem usług bezpieczeństwa zaprojektowanym
dla małych i średnich przedsiębiorstw, łączącym #1 rankingową ochronę z łatwym scentralizowanym
zarządzaniem stacjami roboczymi i serwerami.

"Podczas całorocznego, najtrudniejszego testu w branży, Bitdefender Endpoint Security
konsekwentnie przewyższył całą konkurencję wyjątkową kombinacją wydajności i
bezpieczeństwa dla użytkowników korporacyjnych"
Andreas Marx, Dyrektor generalny AV-TEST

UNFOLLOW THE TRADITIONAL
Bitdefender GravityZone Business Security jest potężnym i prostym rozwiązaniem bezpieczeństwa do ochrony twojego
przedsiębiorstwa. W przeciwieństwie do innych rozwiązań, Bitdefender nie uzyskuje wzmożonej ochrony kosztem wydajności i nie
spowalnia komputerów użytkowników.
Dzięki Bitdefender GravityZone Business Security, możesz skoncentrować się na swoim przedsiębiorstwie.
Masz już wystarczająco dużo problemów biznesowych, którymi trzeba się zająć. Teraz możesz zacząć koncentrować się na sprawach
codziennych i zapomnieć o problematyce bezpieczeństwa. Nie musisz być zaawansowanym administratorem IT by zarządzać
Bitdefender GravityZone Business Security. Może zostać zainstalowana w kilka minut a może być zarządzana przez użytkowników nie
posiadających zaplecza IT.
Dzięki Bitdefender GravityZone Business Security, możesz zaoszczędzić więcej pieniędzy i czasu
Posiadasz już listę tnących koszta sukcesów. Teraz możesz dodać nowe. Webowa wersja Bitdefender GravityZone Business Security
przenosi administrację oprogramowaniem bezpieczeństwa pracującego na komputerach osobistych do chmury, oszczędzając
pieniądze, które miałyby zostać wydane na dodatkowy sprzęt. Jeżeli masz potrzebę zabezpieczania większej ilości geograficznie
rozproszonych biur, możesz skorzystać ze scentralizowanego bezpieczeństwa zapewnionego przez Bitdefender, eliminuje to koszty
zakupu i utrzymania sprzętu dla każdej z lokalizacji.
Z Bitdefender GravityZone Business Security, można cieszyć się najlepszą ochroną i wydajnością.
Być może próbowałeś już wielu produktów do ochrony swojego przedsiębiorstwa. Wypróbuj teraz Bitdefender GravityZone Business
Security, ponieważ Bitdefender konsekwentnie znajduje się na #1 miejscu rankingu oprogramowania bezpieczeństwa w testach
niezależnych recenzentów takich jak AV-TEST i AV Comparatives i nie traci on na ochronie kosztem dobrej wydajności.
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NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE
Bardziej Intuicyjny
•
Jest łatwy w instalacji i
•
w zarządzaniu

Redukcja Kosztów.
Ochrona bazująca na
przeglądarce eliminuje
potrzebę angażowania
sprzętu

Relaks
Zapomnij o
problemach
bezpieczeństwa

Automatycznie odinstalowuje starsze rozwiązania
Konsola webowa jest dostępna natychmiast po zarejestrowaniu

•

Automatyczne wykrywanie sieci komputerów przy użyciu Windows Network Discovery

•

Zacznij szybciej z przedłożonymi szablonami polityk bezpieczeństwa

•

Ustawienia granulowanej polityki jest dostępne dla zaawansowanych administratorów, ale również Ci
bez informatycznego zaplecza odkryją łatwość zarządzania rozwiązaniem

•

Zaimplementuje potężne, ale proste rozwiązanie i wyeliminuj potrzebę dedykowania serwerów, jego
konserwacji i zatrudniania dodatkowych pracowników IT.

•

Zredukuj koszty i scentralizuj bezpieczeństwo dla dowolnej liczby użytkowników przy użyciu pojedynczej
konsoli

•

Wraz ze scentralizowanym zarządzaniem, pracownicy nie muszą już więcej sami dokonywać
aktualizacji, monitorować program i rozwiązywać problemy bezpieczeństwa i mogą w 100% skupić się
na pracy.

•

Bitdefender konsekwentnie zajmuje pierwsze miejsce w niezależnych testach, więc możesz zrelaksować
się wiedząc, że masz najlepszą ochronę.

•

Nasze rozwiązanie chroni komputery przeciwko wirusom, rootkitom, malware, phishingiem, utratą
danych, zagrożeniami ze stron www i wieloma innymi.

•

Zaawansowana heurystyka, filtrowanie stron www, doradca wyszukiwania, skanowanie USB w celu
zablokowania złośliwego oprogramowania już na wejściu

•

Aktualizacje są automatyczne a użytkownicy nie mogą ingerować w ustawienia lub dezaktywować
zabezpieczenia, tak więc firma pozostaje chroniona.

WYMAGANIA SYSTEMOWE
Windows

Mac

Unix

Systemy operacyjne stacji roboczych: Windows 8.1, 8,
7, Vista (SP1, SP2), XP (SP3).

Mac OS X Lion 10.7 lub późniejszy, Mac OS X Mountain
Lion 10.3 lub późniejszy, Mac OS X Mavericks 10.9 lub
późniejszy, Mac OS X Yosemite 10.10 lub późniejszy.

Systemy operacyjne Linux: Ubuntu 10.04 LTS lub
wyższy, Red Hat Enterprise Linux / CentOS 5.6 lub
wyższy, SUSE Linux Enterprise Server 11 lub wyższy,
Open SUSE 11 lub wyższy, Fedora 15 lub wyższy,
Debian 5.0 lub wyższy.

Systemy operacyjne wbudowane i na tabletach:
Windows Embedded Standard 7, POSReady 7,
Enterprise 7, POSReady 2009, Standard 2009,
XP Embedded with SP 2, XP Tablet PC Edition.
Konkretne moduły systemu operacyjnego muszą
zostać zainstalowane dla osadzonych systemów
operacyjnych.

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

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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Systemy operacyjne serwerów: Windows Server 2012,
2012 R2, Windows Small Business Server (SBS) 2011,
Windows Small Business Server (SBS) 2008, Windows
Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Small
Business Server (SBS) 2003, Windows Server 2003 R2,
Windows Server 2003 z Serwis Packiem 1, Windows
Home server

