
unfollow the traditional

GravityZone Advanced Business Security
GravityZone Advanced Business Security este o soluție de securitate all-in-one, ce include protecția și 
administrarea centralizată a securității pentru stațiile de lucru, servere, e-mail și dispozitive mobile.

UNFOLLOW THE TRADITIONAL

Spre deosebire de soluțiile tradiționale care îmbină aplicații Windows de pre-virtualizare și pre-cloud, Bitdefender GravityZone combină 
toate serviciile de securitate de care are nevoie o organizație într-o platformă unică și asigură cea mai bună combinație de protecție și 
performanță.

BENEFICII CHEIE

Protecție completă și eficientă din punct de vedere al costurilor
Bitdefender GravityZone Business Security oferă organizațiilor 
protecție eficientă pentru stațiile de lucru sau serverele fizice sau 
virtuale și pentru dispozitivele mobile, fiecare sistem consumând 
câte o unitate din licență. Protecția pentru e-mail Exchange este 
inclusă fără costuri suplimentare și numărul de căsuțe de e-mail 
protejate este proporțional cu numărul de unități din licență.

Securitate antimalware și antispam de top
Bitdefender Endpoint Security a câștigat premiul AV-Test pentru 
cea mai bună performanță în 2014 și cel mai bun punctaj general 
pentru protecție, performanță și ușurință în utilizare. Singura soluția 
care a câștigat toate cele 35 de premii VBSpam acordate până în 
prezent, Bitdefender continuă să înregistreze cele mai bune rate de 
detecție spam.

Administrarea optimizată a securității
Organizațiile pot utiliza consola de administrare găzduită în cloud 
sau pot instala consola local. Având la bază aplicații virtuale cu 
mașini Linux solide, consola locală Bitdefender se configurează 
ușor și este gata de utilizare în mai puțin de două ore. Design-ul său 
de jos în sus, opțiunile detaliate și integrările cu Active Directory, 
Citrix XenServer sau VMWare vCenter economisesc timp și 
optimizează procesele de securitate.

„În decursul unui an de testare intensă, Bitdefender Endpoint Security și-a depășit în mod 
consecvent concurența datorită unei combinații excepționale de eficiență și siguranță pentru 

utilizatorii corporativi.”

Andreas Marx, CEO AV-TEST
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Bitdefender oferă soluții de securitate în mai mult de 100 de țări prin intermediul unei rețele extinse de parteneri, distribuitori și revânzători. Din 2001, Bitdefender a produs în mod constant tehnologii 
de top atât pentru organizații, cât și pentru utilizatori individuali, fiind unul dintre producătorii de top în materie de soluții de securitate care folosesc tehnologii de virtualizare și pe bază de cloud. 
Bitdefender combină tehnologiile sale premiate cu parteneriate și alianțe pentru vânzări, consolidându-și poziția pe piața globală prin alianțe strategice cu câțiva dintre cei mai recunoscuți furnizori 
de tehnologii de virtualizare și cloud din lume.
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CARACTERISTICI PRINCIPALE

• O singură consolă ce oferă administrare centralizată ușoară, 
configurare și aplicare cu ușurință a politicilor de securitate 
pentru orice tip și orice număr de stații de lucru, din orice 
locație;

• Integrare cu Active Directory, VMware și Citrix (consola 
locală);

• Un singur agent ce acoperă orice combinație de platforme de 
virtualizare, furnizori de cloud, sisteme de operare și dispozitive 
fizice;

• Mai multe straturi de securitate  pentru stațiile de lucru: 
antivirus și antimalware cu monitorizarea comportamentului, 
protecție împotriva amenințărilor de tip ziua zero, controlul 
aplicațiilor și sandboxing, firewall, controlul dispozitivelor și 
controlul conținutului, cu funcție anti-phishing și antispam 
pentru serverele de e-mail Exchange.

• Acoperire universală:

• Orice tip de stație de lucru: fizică, virtuală sau cloud;

• Orice tip de echipament: stație de lucru, server, integrat, 
mobil;

• Orice sistem de operare: Windows, Linux, Mac;

• Orice platformă de virtualizare: VMware, Citrix, Microsoft 
Hyper-V, KVM, Oracle;

• Organizații de orice dimensiune: scalabilă de la zeci la 
milioane de stații de lucru prin simpla clonare a aplicațiilor 
virtuale;

• Scanarea centralizată inteligentă permite un nivel ridicat 
de protecție și performanță pentru mașinile protejate prin 
transferarea unei părți din procesele antimalware către 
unul sau mai multe servere de securitate centralizate.

CERINȚE DE SISTEM

Windows Mac Unix Email și Mobil

Sisteme de operare pentru stațiile de 
lucru: Windows 8.1,8, 7, Vista (SP1, SP2), 
XP (SP3).

Tablete și sisteme de operare 
embedded: Windows Embedded 
Standard 7, POSReady 7, Enterprise 7, 
POSReady 2009, Standard 2009, XP 
Embedded cu SP 2, XP Tablet PC Edition. 
Pentru sistemele de operare embedded 
trebuie instalate module specifice de 
sisteme de operare.

Sisteme de operare - server: 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 cu Service 
Pack 1, Windows Home Server.

Mac OS X Lion 10.7 sau mai recent, 
Mac OS X Mountain Lion 10.8 sau mai 
recent, Mac OS X Mavericks 10.9 sau 
mai recent, Mac OS X Yosemite 10.10 
sau mai recent.

Sistem de operare Linux: Ubuntu 10.04 
LTS sau mai recent, Red Hat Enterprise 
Linux / CentOS 5.6 sau mai recent, SUSE 
Linux Enterprise Server 11 sau mai 
recent, OpenSUSE 11 sau mai recent, 
Fedora 15 sau mai recent, Debian 5.0 
sau mai recent.

Servere mail:

• Exchange 2007,2010, 2013
• Servere fizice și virtuale
• Roluri: Edge, Hub și Mailbox
• Protocoale: SMTP, MAPI, Exchange 

ActiveSync

Platforme mobile:

• Dispozitive iPhone și tablete iPad 
Apple

• Smartphone-uri și tablete Android

ÎNCERCAȚI PRODUSUL ACCESÂND: http://www.bitdefender.ro/business/
Pentru Vânzări soluții business contactați-ne la: +40 374 30 30 31


