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GravityZone FDE - Pełne Szyfrowanie Dysku
Nowa funkcja do ochrony Twojej firmy.

Zachowaj bezpieczeństwo i zgodność swoich danych biznesowych 
Dane są najważniejszym zasobem w gospodarce cyfrowej. Pracownicy, noszący przy sobie laptopa zawierającego 
informacje ważne dla firmy, czy to w podróży służbowej, czy też dojeżdżając do pracy, narażeni są na ryzyko jego utraty 
lub kradzieży. O ile utracone urządzenie przenośne można ograniczonym kosztem zastąpić nowym, to utrata danych 
może prowadzić do utraty klientów, reputacji lub znacznych strat finansowych. Unikaj ryzyka utraty danych i 
zachowaj zgodność z przepisami poprzez pełne szyfrowanie dysków twardych na twoich mobilnych punktach końco-
wych. 

Natywne, sprawdzone szyfrowanie 
Zarządzanie Szyfrowaniem Dysków Bitdefender wykorzystuje mechanizmy szyfrowania udostępnione przez system 
Windows (Bitlocker) i Mac (FileVault), korzystając z natywnego szyfrowania urządzeń, w celu zapewnienia zgodności i 
wydajności. Nie wymaga wdrażania dodatkowego agenta, ani instalacji głównego serwera zarządzania.
 
Łatwość wdrożenia 
Korzystając z istniejącej infrastruktury zabezpieczeń końcowych (Konsoli GravityZone) do zarządzania Pełnym Szyfro-
waniem Dysku, proces wdrażania jest szybki i prosty. Po uruchomieniu modułu zarządzania szyfrowaniem na istnieją-
cej konsoli, wdrożenie szyfrowania na punkty końcowe może zostać centralnie zainicjowane i w pełni zarządzane. 

Jedna konsola do ochrony punktów końcowych i zarządzania szyfrowaniem 
Konsola GravityZone jest teraz punktem kompleksowej kontroli, służącym nie tylko do ochrony punktów końcowych 
przed złośliwym oprogramowaniem lub atakami docelowymi, ale również do raportowania zgodności i odzyskiwania 
klucza szyfrowania. Prostota i łatwość zarządzania pozwoli personelowi ochrony pracować skuteczniej.
 
Szyfrowanie w postaci rozszerzenia dostępne dla klientów i usługodawców 
Szyfrowanie jest dostępne dla usługodawców jako opcjonalna usługa rozliczeniowa z licencją miesięczną „pay-per-u-
se" i licencją roczną, która może zostać dodana do istniejących produktów dla stałych klientów i partnerów. Nowy 
moduł zarządzany jest z tej samej konsoli, z której korzystają dziś klienci i dostawcy usług miesięcznych. 



• Zarządzanie szyfrowaniem z tej samej chmury lub lokalnej konsoli, której używasz do ochrony punktów końcowych
• Wykorzystuje sprawdzone szyfrowanie natywne dla systemu Windows (Bitlocker) i Mac (FileVault); pozwala uniknąć 
problemów z wydajnością i nie wymaga nowego agenta 
• Proste wdrożenie Pełnego Szyfrowania Dysku do punktów końcowych oraz zarządzanie lub przywracanie kluczy z 
konsoli
• Szyfrowanie określonych raportów, które pomagają firmom wykazać zgodność
• Uwierzytelnianie przed ponownym uruchomieniem

Kluczowe funkcje 

Serwery Windows i środowiska stacji roboczej: 
Windows 7 Enterprise (with TPM), Windows 7 Ultimate (with TPM) Windows 8 Pro Windows 8 Enterprise, Windows 8.1 
Pro, Windows 8.1 Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Education, Windows Server 2008 
R2* (with TPM) Windows Server 2012* Windows Server 2012 R2*, Windows Server 2016*

 * Bitlocker nie jest dołączony do tych systemów operacyjnych i musi być instalowany osobno

Mac 
Mac OS X Mountain Lion (10.8), OS X Mavericks(l 0.9), OS X Yosemite (10.10), OS X El Capitan (10.11 ), macOS Sierra

Bitdefender dostarcza technologię bezpieczeństwa w ponad 100 krajach za pośrednictwem supernowoczesnej sieci 
wartościowych sojuszników, dystrybutorów i partnerów sprzedaży. Od 2001 roku Bitdefender konsekwentnie produku-
je 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 global-
nym rynku, w połączeniu ze strategicznymi sojuszami i wiodącymi dostawcami technologii chmury oraz wirtualizacji.

Wymagania Pełnego Szyfrowania Dysku Bitdefender (FDE) 
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