
Arkusz danych

Centralnie zarządzana, 
zasobooszczędna ochrona 
o najwyższej klasie 
skuteczności i wydajności

GravityZone Security for Mobile W skrócie

Kluczowe zalety
• Ochrona i zarządzanie urządzeniami 

mobilnymi. Ujednolicona ochrona obejmuje 
urządzenia iOS i Android z poziomu 
jednego interfejsu.

• Maksymalna redukcja kosztów zarządzania 
i proste zarządzanie bezpieczeństwem 
mobilnym za pomocą tej samej konsoli 
webowej, która służy do zarządzania 
wirtualnymi i fizycznymi punktami końcowymi.

• Uproszczone zarządzanie ustawieniami 
sieci VPN i Wi-Fi. Możliwość zdalnej 
konfiguracji profili punktów dostępowych 
upraszcza zarządzanie ustawieniami sieci 
Wi-Fi i VPN w całej firmie.

Bitdefender GravityZone Security for Mobile ujednolica ochronę zarządzanie 
i kontrolę zgodności urządzeń iPhone, iPad, i Android z wymogami firmy. 
W ramach kompleksowego podejścia do bezpieczeństwa urządzeń 
mobilnych wspiera inicjatywy BYOD (ang. bring your own device), 
minimalizując związany z nimi nakład pracy działu IT. Dzięki ścisłej 
integracji z GravityZone Control Center rozwiązanie nie wymaga dodatkowej 
infrastruktury, a zarządzanie odbywa się za pomocą tej samej platformy.

Bitdefender pomaga organizacjom 
zachować zgodność oraz zredukować 
obciążenie działu IT. GravityZone Security 
for Mobile umożliwia wdrożenie polityk 
w zakresie korzystania z własnych urządzeń 
mobilnych (BYOD) bez użycia dodatkowej 
infrastruktury. Bitdefender GravityZone 
Control Center umożliwia nadzór nad 
wszystkimi punktami końcowymi: 
fizycznymi, wirtualnymi i mobilnymi 
z poziomu jednej konsoli.

Zastosowanie polityk bezpieczeństwa do urządzeń mobilnych nie wymaga 
dodatkowej infrastruktury. Odbywa się ono z poziomu ten samej platformy 
zarządzania, która zapewnia ochronę środowiska wirtualnego i fizycznych 
punktów końcowych. Usługi bezpieczeństwa mobilnego dziedziczą 
wszystkie zalety unikalnej architektury Bitdefender GravityZone. Należą 
do nich narzędzia prostego wdrażania polityk bezpieczeństwa na dowolnej 
liczbie urządzeń z iOS i Androidem, które służą temu, by móc  przed 
nieuprawnionym użyciem, utratą poufnych danych oraz innymi 
zagrożeniami.

Bitdefender oferuje kompleksowe podejście do bezpieczeństwa, łącząc 
ochronę urządzeń mobilnych, fizycznych punktów końcowych i środowisk 
wirtualnych, przy użyciu narzędzi zarządzania zgodnością urządzeń 
mobilnych. Stworzony w celu wsparcia kontrolowanego wdrażania BYOD 
poprzez egzekwowanie polityk bezpieczeństwa na wszystkich 
urządzeniach, Bitdefender GravityZone Security for Mobile chroni 
urządzenia mobilne oraz ich zawartość. A dzięki bieżącej aktualizacji 
statusu zgodnych i niezgodnych urządzeń redukuje obciążenie IT.

• Ujednolicona ochrona pomaga zminimalizować koszty zarządzania dzięki 
podglądowi statusu zgodności urządzenia w czasie rzeczywistym i jednej 
konsoli administracyjnej.

• Control Center ułatwia identyfikację urządzeń BYOD i zastosowanie 
uzgodnionych z ich użytkownikami polityk bezpieczeństwa, umożliwiając 
bezpieczną adaptację urządzeń BYOD.

• Wielokrotnie nagradzany antymalware skanuje urządzenia Android 
w czasie rzeczywistym i na żądanie, co chroni je przed złośliwym 
oprogramowaniem.

Kluczowe zalety

Matt Ulrich, administrator sieci
Speedway Motorsport

"Korzyści są ogromne... mamy 
pewność ochrony, a jednocześnie 
więcej czasu na to, aby wspierać 
działalność firmy".
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Wszystkie znaki handlowe, nazwy handlowe i produkty wymienione w niniejszym dokumencie są własnością ich właścicieli.  

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

Proste i skuteczne mechanizmy antykradzieżowe, takie jak blokada ekranu i uwierzytelnianie, ułatwiają zastosowanie jednolitych 
polityk bezpieczeństwa na wszystkich urządzeniach końcowych. Zapobiegają też niepożądanemu dostępowi do telefonów lub 
tabletów. Utracone urządzenia można zlokalizować na mapie, zdalnie zablokować możliwość ich użycia oraz wyczyścić 
znajdujce się na nich dane, aby zapobiec ich wyciekowi.
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