
Arkusz danych

Bezpieczna komunikacja 
e-mail i współpraca przy 
minimalnym zużyciu zasobów

GravityZone Security 
for Exchange Servers

W skrócie

Kluczowe zalety
• Proste zarządzanie bezpieczeństwem 

mobilnym za pomocą tej samej konsoli 
webowej, która służy do zarządzania 
wirtualnymi i fizycznymi punktami końcowymi.

• Ochrona środowiska Microsoft Exchange 
– zarówno przed zagrożeniami zewnętrznymi, 
jak i wewnętrznymi.

• Najlepsza ochrona serwerów poczty e-mail 
przed spamem: zdobywca nagrody 
Golden SPAM+ od Virus Bulletin przez 
dwa lata z rzędu.

GravityZone Security for Exchange Servers to wielowarstwowa ochrona 
przed spamem i phishingiem, która identyfikuje spam oraz phishing 
i wspolczesne metody socjotehniki w wiadomościach e-mail. 
Rozwiązanie oparte na Bitdefender Global Protective Network zapewnia 
najskuteczniejszą ochronę w czasie rzeczywistym przed spamem 
i próbami wyłudzania informacji.

GravityZone Enterprise Security for Exchange 
Servers to najwyższej klasy ochrona serwerów 
poczty przed spamem, phishingiem 
i malware’em. Zapewnia bezpieczne środowisko 
przesyłania wiadomości i współpracy przy 
minimalnym wykorzystaniu zasobów.

W odróżnieniu od tradycyjnych rozwiązań, które obciążają serwery 
pocztowe, Bitdefender łączy wszystkie potrzebne firmie usługi 
bezpieczeństwa w ramach jednej platformy. Umożliwia ona odciążenie 
serwerów i punktów końcowych poprzez przeniesienie zadań 
bezpieczeństwa na urządzenia wirtualne. Dzięki aplikacji GravityZone 
umożliwiającej wydajne zarządzanie, łatwe wdrażanie i egzekwowanie 
polityk bezpieczeństwa serwerów poczty Exchange, maszyn 
wirtualnych, fizycznych punktów końcowych oraz urządzeń mobilnych 
organizacje mogą obniżyć swój całkowity koszt zabezpieczenia 
środowiska IT.

„Bitdefender zablokował 99,98% 
spamu – i to bez żadnych fałszywych 
alarmów w pelnym zbiorze 
prawidlowych wiadomoci e-mail.”

Kluczowe zalety
• Wsparta mechanizmem analizy behawioralnej  wielowarstwowa ochrona 

przed znanymi i nowymi zagrożeniami, których źródłem jest poczta e-mail: 
antyspam, antyphishing, antywirus i antymalware.

• Filtrowanie ruchu e-mail obejmuje załączniki i zawartość wiadomości 
przychodzących oraz wychodzących w usłudze Exchange.

• Skanowanie antymalware – chroni użytkowników przed złożonymi 
zagrożeniami i exploitami. Opcja skanowania za pośrednictwem 
scentralizowanych serwerów bezpieczeństwa odciąża serwery firmy.

• Proste scentralizowane zarządzanie i raportowanie umożliwiają stosowanie 
jednolitych polityk w odniesieniu do punktów końcowych i klientów poczty.

• Jednolita platforma dostarczania usług – łączy wszystkie usługi 
bezpieczeństwa potrzebne organizacji. Umożliwia ona przeniesienie zadań 
bezpieczeństwa na sprawdzone urządzenia wirtualne, odciążając serwery 
i punkty końcowe. Zapewnia to niezrównaną ochronę przed złożonymi 
zagrożeniami.

• Integracja z Active Directory, VMware vCenter oraz Citrix XenServer 
umożliwia zdalną instalację.

VBSpam
Comparative Review
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Więcej informacji na stronie https://www.bitdefender.com.

Wszystkie znaki handlowe, nazwy handlowe i produkty wymienione w niniejszym dokumencie są własnością ich właścicieli.  

Wydajny heurystyczny filtr antyspamowy wykrywa nierozpoznany dotąd spam. Oparty na sztucznych sieciach neuronowych filtr 
APM jest trenowany na ogromnej liczbie wiadomości spamowych wewnątrz laboratorium Bitdefender Antyspam Lab. Uczy się 
wówczas odróżniać spam od prawidłowych wiadomości oraz rozpoznawać nowy spam, wychwytując podobieństwa, często 
bardzo subtelne, do uprzednio zbadanych wiadomości. Filtr ten jest bardzo dokładny, co pozwala zminimalizować liczbę 
fałszywych alarmów.

Filtr RTDA oparty na chmurze Global Protective Network wykrywa wiadomości spamowe oraz zapewnia szybką ochronę przed 
zaawansowanymi zagrożeniami i atakami wykorzystującymi luki 0-day.

Bitdefender jest światowym liderem w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, dostarczając najwyższej klasy rozwiązania do zapobiegania, 

wykrywania i reagowania na zagrożenia. Wybrany przez miliony konsumentów, firm i instytucji państwowych, Bitdefender jest jednym 

z najbardziej zaufanych ekspertów w branży w zakresie eliminacji zagrożeń, ochrony prywatności i danych oraz wzmacniania 

cyberodporności. Dzięki dużym nakładom na badania i rozwój, Bitdefender Labs co minutę odkrywa 400 nowych zagrożeń i sprawdza 

40 miliardów zapytań o zagrożenia dziennie. Będąc pionierem przełomowych innowacji w dziedzinie zabezpieczeń, bezpieczeństwa 

IoT, analityki behawioralnej i sztucznej inteligencji, dostarcza licencji technologicznych ponad 150 najbardziej rozpoznawalnym 

firmom technologicznym na świecie. Założony w 2001 roku Bitdefender ma klientów w ponad 170 krajach i biura na całym świecie.

www.bitdefender.pl

Marken Systemy Antywirusowe
Tel: 58 667 49 49

Centrala

Siedziba przedsiębiorstwa – Santa Clara, California, USA
Centrala technologiczna – Bukareszt, Rumunia

Przedstawiciel marki Bitdefender w Polsce

E-mail: kontakt@marken.com.pl

Zaawansowane dopasowywanie wzorców (Advanced Pattern 
Matching)

Analiza danych w czasie rzeczywistym (Real Time Data Analysis)
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