NIEZAWODNA OCHRONA DLA
WSZYSTKICH LOKALIZACJI.
KLIENT
 Branża: Produkty chemiczne
 Kraj: Hiszpania

chemiczny. Aby zagwarantować niezawodną i ciągłą produkcję,
przedsiębiorstwa z tej branży muszą dysponować ochroną informatyczną
na najwyższym poziomie.

 Wielkość: 35 pracowników
 Sieć: Systemy Windows Server 2012,

WYZWANIA
 Ochrona sieci złożonych z komputerów
z różnym systemami operacyjnymi
 Proste rozwiązanie do zabezpieczenia
wielu lokalizacji

Peptides Corporate tworzą świetny
chemikaliów wysokowartościowych.
Od ponad 20 lat BCN Peptides
poświęca się badaniom, produkcji
przeznaczonych do wyrobów
farmaceutycznych, weterynaryjnych
i kosmetycznych. Z kolei GP Pharm

bezpieczeństwem informatycznym
bardzo się więc skomplikowała.
Jednym z naszych codziennych
wyzwań jest zarządzenie ochroną
sieci i komputerów różnych oddziałów.”
centralizacji i uproszczenia, dział
IT postanowił znaleźć rozwiązanie
w zakresie bezpieczeństwa
informatycznego, które będzie

NASZE ROZWIĄZANIE
 Doskonały wskaźnik wykrywania
złośliwego oprogramowania

 Brak konieczności szkolenia personelu

urologicznym i onkologicznym.
Produkcja przebiega kompleksowo –
od badań chemicznych do sprzedaży
gotowych wyrobów. Natomiast

KORZYŚCI
 Mniej przypadków zakażenia
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 Brak obciążenia pracy stacji klienckich

Peptides Corporate zatrudniająca 35
pracowników świadczy obu tym
producentom usługi, takie jak obsługa
Dla BCN Peptides Corporate niezwykle
istotna jest możliwość centralnego
zarządzania bezpieczeństwem
Jak wyjaśnia Maite Pérez, szefowa
działu IT spółki: „Świadczymy usługi
holdingu, kwestia zarządzania

Skuteczne centralne zarządzanie

zyskanie solidnego rozwiązania
do wykrywania złośliwego
oprogramowania. Do sieci
BCN Peptide Corporate należą
operacyjnym Windows, przy czym
niektóre z nich nadal pracują na

„DZIĘKI ZAINSTALOWANIU G DATA ANTIVIRUS BUSINESS JESTEŚMY
OPROGRAMOWANIEM.” Maite Pérez, szefowa działu IT.

klienckim należało zapewnić taki

ROZWIĄZANIE: OCHRONA
WIELU LOKALIZACJI I PROSTA
KONFIGURACJA
Firma BCN Peptides Corporate
dokładnie sprawdziła ofertę rynku
rozwiązań dla bezpieczeństwa
cieszą się wysokim uznaniem
wśród profesjonalistów z branży.
Po przetestowaniu wersji trial
rzeczywiście okazało się, że pakiet
produktem najlepiej dostosowanym

G DATA ANTIVIRUS BUSINESS

się, jakie możliwości oferuje to
oprogramowanie, zdecydowaliśmy
się je kupić” – wyjaśnia Maite Pérez.
Wdrożenie nowego rozwiązania
odbyło się w kilku etapach. Najpierw
zainstalowano program ANTIVIRUS
BUSINESS na stacjach roboczych
w sieci BCN Peptides Corporate.
Po krótkim okresie pilotażowym
instalację rozszerzono na resztę
Program był łatwy w instalacji

W sumie pełną ochroną antywirusową
objęto ponad 100 komputerów, dzięki
czemu dysponują one teraz funkcją
blokowania złośliwego oprogramowania
i przejrzystego skanowania poczty
elektronicznej POP3 i IMAP.
Rozwiązanie zainstalowano na 64bitowej wersji systemu operacyjnego
Windows Server 2012 i obsługuje ono
głównie komputery klienckie z
Ponieważ procesy związane z ochroną
nie wymagają żadnego przeszkolenia

KORZYŚCI
Biorąc pod uwagę potrzeby działu IT
szefowa wymienia jedną z najbardziej
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AG Germany zabrania się kopiowania lub powielania jakichkolwiek fragmentów lub całości tego dokumentu.

„Jest to możliwość centralnego
zarządzania rozwiązaniem w różnych
miejscach i oddziałach.” Pakiet
opcję centralnego zarządzania, która
wyróżnia się przejrzystą strukturą
i modułem łatwego zarządzania.
Wszystkie procesy antywirusa na
komputerach-klientach przebiegają
w tle, więc ich użytkownicy nie mogą
zmienić ani usunąć żadnych funkcji
dla ich stacji roboczej. A ponieważ
oprogramowanie nie obciąża
komputerów, użytkownicy

Wybór pakietu ANTIVIRUS BUSINESS
Corporate na uproszczenie procesów
związanych z zarządzaniem
bezpieczeństwem w obsługiwanych
ochronne bezproblemowo
systemami IT. Firma już dostrzegła
niewątpliwe korzyści płynące
z zaawansowanej technologii
zainstalowaniu programu ANTIVIRUS
BUSINESS jesteśmy w stanie szybko
wykrywać i rozwiązywać problemy
podsumowuje Maite Pérez.

