Twoim klientom brakuje
czasu i środków na zarządzanie
bezpieczeństwem IT?
Najlepsza ochrona dla klientów biznesowych w połączeniu
z wygodą korzystania z technologii Managed Services

Managed Endpoint Security pozwala skupić się Twoim
Klientom na codziennej pracy i pozostawić kwestie związane z bezpieczeństwem IT ekspertom G DATA, dzięki czemu
mogą zaoszczędzić zarówno czas jak i pieniądze.
Partner G DATA może przejąć zadania związane z wdrożeniem, konfiguracją, a także bieżącą obsługą rozwiązania
zabezpieczającego. Jest również bezpośrednim kontaktem klienta w kwestiach związanych z obsługą licencji czy
w sprawach pomocy technicznej.

Chronione systemy operacyjne każdego klienta
są podłączone do osobnych serwerów zarządzających
G DATA, które umożliwiają centralne zarządzanie bezpieczeństwem zaopatrując jednocześnie chronione końcówki
w aktualizacje. Partner G DATA utrzymuje serwery zarządzające w wybranych przez siebie centrach danych lub korzysta z chmury oferowanej przez G DATA i podłącza do nich
końcówki przez Internet. Konsola zarządzająca dostępna
jest w chmurze, a każdy klient ma dostęp do raportów.
Twoi klienci nie tylko oszczędzają na kosztach utrzymania
serwera, ale także nie muszą martwić się o jego dostępność
i konserwację.

Maksymalne bezpieczeństwo jako usługa zarządzana
Elementy Endpoint Protection Business

Ochrona antywirusowa z proaktywnymi technologiami, a także wykrywanie oparte na bazach sygnatur, AntiRansomware,
Kontrola zachowania, Firewall, BankGuard, Exploit Protection,
USB Keyboard Guard, ochrona przed spamem i niechcianymi
wiadomościami, ochrona klientów Windows, ochrona z centralną administracją dla klientów Mac, ochrona klientów Linux,
Kontrola urządzeń i aplikacji, Kontrola treści i dostępu do Internetu, Katalog oprogramowania i sprzętu, bezpłatna pomoc
techniczna

Exchange Mail Security

Filtr antywirusowy i antyspamowy dla Microsoft Exchange
Server (2010-2019)

Bezobsługowość dla Klientów Końcowych

Partner G DATA jest odpowiedzialny za konfigurowanie punktów końcowych i zarządzanie nimi

Redukcja kosztów

Brak kosztownych zakupów i amortyzacji własnego sprzętu
po stronie klienta. To partner G DATA zapewnia infrastrukturę
niezbędną do działania.

Elastyczny sposób rozliczenia

Koszty licencji są rozliczane co miesiąc, a płacisz tylko za
dokładną liczbę aktywnych licencji.

Moduły opcjonalne
Wykwalifikowane wsparcie techniczne

Wsparcie dla partnerów obsługujących zabezpieczanie sieci
klientów.

Hosting serwerów

W razie potrzeby serwer zarządzania może być hostowany
bezpośrednio przez G DATA

Linux Mail Security Gateway

Filtr antywirusowy i antyspamowy dla serwerów pocztowych
Linux opartych na Postfix i Sendmail

Linux Web Security Gateway

Filtr antywirusowy i antyphishingowy dla bram internetowych
opartych na Squid
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