ZABEZPIECZ SWOJĄ SIEĆ
ZAPOBIEGAJ PRZESTOJOM.
BEZPIECZEŃSTWO IT DLA FIRM INTERNETOWYCH

KLIENT
 Branża: Handel elektroniczny
 Kraj: Wielka Brytania
 Wielkość: 130 pracowników

komputerami stacjonarnymi,

WYZWANIA
 Zapobiec przestojom powodowanym
przez ataki złośliwego oprogramowania
 Redukcja wydatków na personel

całodobowej obsługi, przez 7 dni w tygodniu. Przestój w działalności
Buyagift jest jedną z wiodących bry-

aktualizacji. A to zajmowało około 10
roboczogodzin tygodniowo.” Ponie-

prezenty, takie jak jazda wymarzonym
samochodem, skoki na bungee czy ze
spadochronem. Oferta jest skierowana
zarówno dla klientów indywidualnych,

zabezpieczenia, pracy tej nie można

-

ROZWIĄZANIE: DOSKONAŁA
OCHRONA BEZ UTRATY WYDAJNO
ŚCI PRACY

-

Szukając innego oprogramowania

premii motywacyjnej czy promocji).
wielki start-up, ale po uruchomieniu

NASZE ROZWIĄZANIE

-

 Doskonały wskaźnik wykrywania
złośliwego oprogramowania
 Kokpit menedżerski ułatwiający
skuteczne zarządzanie
 Skanowanie w trybie bezczynności
zapobiega spadkowi wydajności pracy

KORZYŚCI
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 Brak przestojów po atakach
 Mniej czasu przeznaczonego
 Objęcie ochroną urządzeń

lizowała szeroką ofertę dostępnych
produktów i możliwych dostawców.
wyróżniał się jednak na ich tle: „Odkryli-

Firma Buyagift dysponowała już wcześniej rozwiązaniem do ochrony IT obejmującym jej cztery główne lokalizacje w
Europie, ale zarząd nie był zadowolony
menedżer sieci, wyjaśnia: „Poprzednie oprogramowanie ochronne źle
sola zarządzania nie komunikowała się
poprawnie ze stacjami klienckimi, co
bardzo utrudniało wykonywanie aktu-

tylko wysokim wskaźnikiem wykrywania złośliwego oprogramowania, ale i
szybszym skanowaniem, które jest niezbędne w przypadku tak dynamicznych
w trybie beczynności przeprowadza
skanowanie komputera, kiedy nie jest w
użyciu, więc nie musimy siedzieć i czekać na zakończenie tego procesu tak,
jak robiliśmy to wcześniej.”
-

że nasi informatycy musieli osobiście
udać się do każdego komputera lub
urządzenia z sieci, aby sprawdzić stan

dostarcza mi kompletnych informacji
na temat zabezpieczenia sieci i jest przy

„OD CHWILI INSTALACJI G DATA W NASZEJ SIECI, NIE ODNOTOWALIŚMY ŻADNEJ
INFEKCJI I NIE MUSIELIŚMY POŚWIĘCAĆ ŻADNEGO WEEKENDU NA CZYSZCZENIE
KOMPUTERÓW Z WIRUSÓW.” Pawel Wolkowicz, menedżer sieci
tym łatwy i szybki w obsłudze.” Firma
Buyagift była pod dużym wrażeniem
serwera ManagementServer naszego
pakietu, pomagającego w szybszej konportowanie istniejących grup Active
„Wiadomo, że ataki złośliwego oprogramowania są szkodliwe dla każdego

-

-

na nowe oprogramowanie ochronne
nie nastręczyło żadnych problemów.

OutbreakShield, która natychmiast
jakichkolwiek negatywnych efektów
czy przestojów. Gdy zakończyliśmy
przestoje są wykluczone” – wyjaśnia
Pawel Wolkowicz. Aby zagwarantować
oprogramowaniem, pakiet ANTIVIRUS

się pierwszych zakażeń. Aby zwiększyć wydajność komputerów produkt
wykorzystuje najnowocześniejsze
metody wykrywania nieznanych wiru-

G DATA ANTIVIRUS BUSINESS
KORZYŚCI
Firma Buyagift zainstalowała u siebie
oprogramowanie ANTIVIRUS BUSINESS
w 2009 roku i nie żałuje tej decyzji. Sieć
jej komputerów i urządzeń jest objęta
pełną ochroną we wszystkich czterech
siedzibach: w Wielkiej Brytanii, Francji,
Włoszech i Hiszpanii.
sieci, nie odnotowaliśmy żadnej infekcji
i nie musieliśmy poświęcać żadnego
weekendu na czyszczenie komputerów

wymagało już żadnych innych czynności. To, co zrobiło na mnie naprawdę
duże wrażenie, to przejrzysty interfejs,
który okazał się nadzwyczaj prosty w
obsłudze. Znacznie ułatwił moją pracę,
co pozwoliło mi oszczędzić czas, który
przeznaczam na inne sprawy.” Poza tym
użytkownicy urządzeń mobilnych
otrzymują aktualizacje bezpośrednio
to, że INTERNETOWA OCHRONA DLA
SYSTEMU ANDROID jest ujęta w naszej
kowicz. „Ten produkt zadziwia mnie
pod każdym względem i żałuję tylko,
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wcześniej!”

WWW.GDATA.PL

AG Niemcy zabrania się kopiowania lub powielania jakichkolwiek fragmentów lub całości tego dokumentu.

