G DATA

Managed Endpoint
Security
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.

G DATA utrzymuje serwery zarządzające w wybranych przez siebie
centrach danych i podłącza je do
końcówek przez Internet.

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

Korzystając z opcji Managed Endpoints Security, nasi klienci nie muszą się
martwić o zakup i utrzymanie sprzętu
obsługującego serwer zarządzający
bezpieczeństwem.
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Doskonałe bezpieczeństwo IT jako usługa zarządzana
Zawiera Endpoint Protection Business

antywirus z wykrywaniem proaktywnym i opartym o sygnatury, kontrola zachowania,
firewall, BankGuard, Exploit Protection, USB Keyboard Guard, antywirusowa
i antyspamowa ochrona poczty, centralnie zarządzana ochrona klientów Mac
i Linux, kontrola urządzeń, kontrola aplikacji, kontrola treści i korzystania z internetu,
integracja z Active Directory, Mobile Device Management, inwentaryzacja sprzętu
i oprogramowania, bezpłatne wsparcie techniczne.

Exchange Mail Security

antywirusowa i antyspamowa ochrona dla serwerów Microsoft Exchange Server
(2007-2016).

Bezobsługowość

partner G DATA zajmuje się wdrożeniem i obsługą.

Redukcja kosztów

bez wydatków na sprzęt - niezbędna infrastruktura jest dostarczana przez Partnera
G DATA.

Szybkie reagowanie na problemy

Partner G DATA może szybko reagować poprzez dostęp zdalny.

Moduły opcjonalne
Network Monitoring

monitorowanie całej infrastruktury sieciowej, od drukarek po serwery przy użyciu
indywidualnych metryk.

Patch Management

centralne zarządzanie poprawkami Microsoft oraz firm trzecich.

Wykwalifikowane wsparcie techniczne

wsparcie dla partnerów obsługujących zabezpieczanie sieci klientów.

Linux Mail Security Gateway

antywirusowa i antyspamowa serwerów poczty Postfix i Sendmail działających
w systemie Linux.

Linux Web Security Gateway

skuteczna ochrona przed wirusami i phishingiem dla bram Squid.
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