unfollow the traditional

GravityZone Business Security
Bitdefender GravityZone Business Security este un pachet de servicii de securitate creat pentru
companiile mici și mijlocii, ce combină securitatea de top cu administrarea centralizată a stațiilor de
lucru și a serverelor.

„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

UNFOLLOW THE TRADITIONAL
Bitdefender GravityZone Business Security este o soluție de securitate simplă și puternică ce vă protejează afacerea. Spre deosebire de
alte soluții, Bitdefender nu compromite performanța în favoarea protecției și nu încetinește calculatoarele utilizatorilor.
Cu Bitdefender GravityZone Business Security, vă puteți concentra pe afacerea dvs.
Aveți deja suficiente probleme legate de afacere pe care trebuie să le rezolvați. Acum puteți începe să vă concentrați mai mult pe
activitatea dvs. zilnică și să uitați de problemele de securitate. Nu trebuie să fiți specialist IT ca să puteți administra soluția Bitdefender
GravityZone Business Security. Se poate instala în doar câteva minute și poate fi administrată de utilizatori fără pregătire IT.
Cu Bitdefender GravityZone Business Security, puteți economisi mai mulți bani și mai mult timp
Aveți deja o listă de succese în materie de reducere a costurilor. Acum mai adăugați unul la această listă. Versiunea pe platformă web
a soluției Bitdefender GravityZone Business Security mută administrarea software-ului de securitate de pe PC în cloud, economisind
banii care ar fi putut fi cheltuiți pe resurse hardware suplimentare. Dacă aveți nevoie să protejați mai multe birouri dispersate geografic,
veți beneficia de securitatea centralizată asigurată de Bitdefender, eliminând costurile de achiziționare și întreținere a echipamentelor
hardware pentru fiecare locație.
Cu Bitdefender GravityZone Business Security, vă bucurați de cea mai bună protecție și performanță
Probabil că ați încercat deja multe produse pentru a vă proteja afacerea. Încercați acum Bitdefender GravityZone Business Security,
pentru că Bitdefender s-a clasat în mod consecvent ca soluția de securitate nr. 1 la testele efectuate de organizații de testare
independente precum AV-TEST și AV Comparatives și nu compromite protecția în favoarea performanței.

unfollow the traditional

CARACTERISTICI PRINCIPALE
Mai puține eforturi de
documentare
Este ușor de instalat și
administrat

Costuri mici
Securitatea pe
platformă web elimină
nevoia de hardware

Relaxare
Uitați de problemele de
securitate

•

Dezinstalarea automată a soluțiilor tradiționale;

•

Consolă este disponibilă imediat după autentificare;

•

Identificarea automată a calculatoarelor de rețea folosind Windows Network Discovery;

•

Demarare mai rapidă cu modelele de politică de securitate furnizate;

•

Setările politicii granulare sunt disponibile pentru administratori avansați, dar și cei fără o bază IT vor
găsi, de asemenea, o soluție simplă de gestionare.

•

Implementați o soluție puternică dar simplă și eliminați nevoia de servere dedicate, mentenanță și
personal IT suplimentar;

•

Reducerea costurilor și centralizarea securității pentru un număr de utilizatori la o consolă unică;

•

Datorită gestionării centralizate, angajații nu mai trebuie să actualizeze, monitorizeze sau repare
sistemul de securitate și se pot concentra 100% asupra activității lor.

•

Bitdefender se clasează în mod constant pe primul loc la testele independente, astfel încât vă puteți
relaxa știind că beneficiați de cea mai bună protecție.

•

Soluția noastră protejează calculatoarele contra virușilor, rootkit-urilor, programelor periculoase,
tentativelor de phishing, pierderii de date, amenințărilor web și altor amenințări;

•

Sunt incluse funcțiile de euristică avansată, filtrare web, asistență la căutare, scanare USB pentru a bloca
toate punctele de acces ale programelor periculoase;

•

Actualizările sunt automate și utilizatorii nu pot modifica setările sau dezactiva protecția, astfel încât
afacerea dvs. este protejată.

CERINȚE DE SISTEM
Sisteme de operare pentru stații de lucru

Windows

Mac

Linux: Windows 8.1,8, 7, Vista (SP1, SP2), XP (SP3).

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.

Sisteme 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.

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.

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

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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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

