unfollow the traditional

GravityZone Enterprise Security
GravityZone este construită de la bun început pentru mediul de virtualizare și cloud pentru a oferi
servicii de securitate pentru stațiile de lucru fizice, dispozitive mobile și mașinile virtuale din cloud-ul
privat, public și serverele de e-mail Exchange.
GravityZone Enterprise Security oferă opțiuni flexibile de licențiere pentru a răspunde nevoilor birourilor dvs., ale centrelor de date și
cloud-ului public. Toate serviciile de securitate sunt furnizate de la o singură aplicație virtuală care se instalează local și protejează toate
stațiile de lucru din mediul dumneavoastră.

Arhitectura GravityZone

„...soluțiile de securitate tradiționale pur și simplu nu funcționau.
Știam că trebuia să găsim o soluție de securitate construită pentru
medii virtualizate."

„O combinație excepțională de eficiență și siguranță pentru utilizatorii
corporativi”
Andreas Marx, CEO AV-TEST

Mark Breaux, Information Technology Officer, Citizens Savings and Loan

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 pentru a reduce costurile dvs. de construire a unui
mediu sigur pentru toate stațiile de lucru.
BENEFICII CHEIE
Cea mai eficientă soluție de securitate, cu cele mai mici costuri
totale, disponibilă pentru mediile arhitecturale combinate: fizice,
virtuale, mobile și cloud.
Punct unic de control și definire a politicilor, fără atacuri de tip
punct unic, permițând organizațiilor să reducă costul total al
securizării mediilor prin intermediul unei aplicații optimizate cu
administrare eficientă, instalarea și implementarea cu ușurință a
politicilor de securitate pentru orice tip și orice număr de stații de
lucru din orice locație..

Cea mai bună protecție și cea mai bună performanță.
Bitdefender a fost clasat în mod consecvent ca soluția de
securitate nr. 1 de către organizațiile de testare independente, cum
ar fi AV Test și AV Comparatives și nu compromite protecția în
favoarea performanței.
Economisiți mai mulți bani și mai mult timp.
Construită pe baza unor soluții autoconfigurabile, rezistente
și sigure, de tip „open source”, GravityZone asigură instalare
inteligentă, o interfață web intuitivă și crește organic pentru a
reduce povara administrativă.

unfollow the traditional

CARACTERISTICI PRINCIPALE
•

O singură aplicație ce furnizează servicii de securitate către
stațiile de lucru fizice, dispozitivele mobile, serverele de e-mail
Exchange și mașinilor virtuale din cloud-ul privat și public;

•

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;

•

•

•

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;

O singură arhitectură ce permite vizibilitate și control complet
•
în centrul de date și la nivelul întregii companii prin integrare cu
hypervisorii Active Directory, VMware și Citrix;
•
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.

Organizații de orice dimensiune: scalabilă de la zeci la milioane
de stații de lucru prin simpla clonare a aplicațiilor virtuale;
Orice mediu: centre de date, rețele LAN, rețele WAN, cloud
privat, cloud public și cloud hybrid;
Scanare inteligentă centralizată folosește servere de
securitate centralizate, unde majoritatea proceselor au loc prin
transferarea de la fiecare mașină fizică sau virtuală protejată.

SERVICII DE SECURITATE ASIGURATE PRIN INSTALAREA SOLUȚIEI GRAVITYZONE ENTERPRISE SECURITY ON-PREMISE

SISTEME ȘI PLATFORME
PROTEJATE

Security for Virtualized
Environments

Security for Endpoints

Bitdefender Security for
Exchange

Security for Mobile

Sistem de operare gazdă:
•
Windows
•
Oracle Solaris
•
Unix

SO Server:
•
Windows
•
Unix

Servere de e-mail:
•
Exchange 2007,2010,
2013
•
Servere fizice și virtuale
•
Roluri: Edge, Hub și
Mailbox
•
Protocoale: SMTP, MAPI,
Exchange ActiveSync

Platforme mobile:

Toate platformele de
virtualizare:
•
VMware
•
Citrix
•
Hyper-V
•
Linux Red Hat
•
Oracle VM

SO Stație de lucru:
•
Windows
•
Mac
•
Unix

•
•

Dispozitive iPhone și
tablete iPad Apple
Smartphone-uri și tablete
Android

Tablete și sisteme de operare
încorporate:
•
Windows Embedded
•
Windows XP Tablet PC

CEA MAI EXTINSĂ COMPATIBILITATE ÎN MATERIE DE VIRTUALIZARE ȘI SISTEME DE OPERARE PRIN INTERMEDIUL PARTENERIATELOR ÎN MATERIE DE TEHNOLOGIE
VMware vSphere 6.0, 5.5, 5.1, 5.0 P1 sau 4.1 P3
ESXi 4.1, 5.0, 5.1, 5.5,
VMware vCenter Server 6.0, 5.5, 5.1, 5.0 sau 4.1
VMware vShield Manager 5.5, 5.1, 5.0
VMware vShield Endpoint
VMware vCNS 5.5
VMware Tools 8.6.0 build 446312
VMware View 5.1, 5.0

Citrix XenDesktop 5.5, 5.0
Citrix XenServer 6.0, 5.6 or 5.5 inclusiv
Citrix Xen Hypervisor
Citrix VDI-in-a-Box 5.x

Microsoft Hyper-V Server 2012, 2008 R2 inclusiv
Microsoft Hyper-V Hypervisor
Unix
Red Hat Enterprise 3.0 inclusiv
Red Hat KVM Hypervisor
Oracle
Oracle VM 3.0

Linux: Red Hat Ent. 6.2, 6.1, 5.7, 5.6; CentOS 6.2, 6.1,
5.7, 5.6; Ubuntu 11.04, 10.04; SUSE Ent. Server 11;
OpenSUSE 12, 11; Fedora 16, 15

Mac OS X: 10.10.x, 10.9.x, 10.8.x, 10.7.x
Oracle Solaris 11, 10
Dispozitive mobile: iOS Apple iPhone și iPad (5.1+),
Google Android (2.2+)

Windows: 8.1, 8, 7, Vista (SP1, SP2), XP (SP3)
Windows Server: 2012 (R2), 2008 (R2), 2003 (R2, SP1),
Home, SBS 2011, 2008, 2003
Windows Embedded: 8.1, 8, 7, POSReady 7, POS Ready
2009, 2009, XP (SP2)

Încercați GravityZone acum! Versiunea de evaluare gratuită și informații suplimentare sunt
disponibile pe site-ul nostru.:
http://www.bitdefender.ro/business/
CONTACTAȚI departamentul de Vânzări Produse pentru Companii, prin telefon la:
+40 374 30 30 31 • enterprisesales@bitdefender.com
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 COMPATIBILE

