CENTRALNE ZARZĄDZANIE I
SKUTECZNA OCHRONA.
BEZPIECZEŃSTWO IT DLA INSTYTUCJI PAŃSTWOWYCH

KLIENT
 Sektor: rządowy
 Kraj: Belgia
 Wielkość: 100 komputerów

W wielu instytucjach państwowych przeprowadzana jest cyfryzacja
muszą dysponować niezawodnym sprzętem i systemami informatycznymi.
Poprzednie rozwiązanie w zakresie
bezpieczeństwa nie gwarantowało
dostatecznego poziomu ochrony. Nie

Gmina Grâce-Hollogne w prowincji


komputerami stacjonarnymi

terów (administracja, zarządzanie

WYZWANIA
 Redukcja działań naprawczych
 Zmniejszenie wydatków na personel

NASZE ROZWIĄZANIE
 Doskonały wskaźnik wykrywania
złośliwego oprogramowania


KORZYŚCI
 Mniej przypadków zakażenia złośliwym
oprogramowaniem
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 Mniej czasu przeznaczonego
 Oszczędność dzięki
 Niezawodne wsparcie

większość znajduje się w trzech
lokalizacjach.
Poprzednie rozwiązanie antywirusowe gminy Grâce-Hollogne zapewniało zbyt niski wskaźnik ochrony
przed złośliwym oprogramowaniem i
nie spełniało oczekiwań w zakresie
centralnego zarządzania. Do tego
nastręczał ciągłych problemów. Dlatego dział IT urzędu gminy postanowił znaleźć nowe rozwiązanie w
dziedzinie bezpieczeństwa.
Szef działu, Olivier De Cock, miał jasną
dane funkcje i cechy: „Szukaliktóre byłoby kompletne i skuteczne.
Naszym wymogiem było centralne
-

sów ani innego rodzaju ataków, co
pociągało za sobą konieczność podejmowania wielu działań naprawczych.
Usuwanie awarii z zainfekowanych
komputerów zajmowało informatykom urzędu gminy aż 2-3 godziny
tygodniowo. Dlatego oprócz funkcji
antyspamowych i możliwości centralnego zarządzania, nowe rozwiązanie
musiało gwarantować wysoki wskaźnik
wykrywania złośliwego oprogramowania. A ponieważ ochrony wymagało
wiele urządzeń, w różnych miejscach,
nowe oprogramowanie musiało być
też łatwe w obsłudze, tak aby z jednego panelu sterowniczego admini-

połączonych poprzez sieć VPN.
Poprzednie rozwiązanie antywirusowe
nie spełniało również tej funkcji.
ROZWIĄZANIE: DOSKONAŁE
WYKRYWANIE ZŁOŚLIWEGO
OPROGRAMOWANIA

nych wiadomości, który zastąpiłby
spamowy.”

Oliver De Cock na bieżąco śledzi
wyniki testów oprogramowania

JĘZYKU I DOBRY KONTAKT Z DOSTAWCĄ.” Oliver De Cock, kierownik ds. IT
antywirusowego, przeprowadzanych
przez niezależne instytucje badawcze.
Kiedy zauważył, że na pierwszym
miejscu zestawień najlepszych
rozwiązań regularnie pojawiają się

zainstalował próbną wersję pakietu
BUSINESS, aby sprawdzić ochronę
sieci. Od samego początku decyzja
ta okazała się strzałem w dziesiątkę,

przypadku poprzednich rozwiązań,
sprawnie, co pozwoliło oszczędzić
sporo czasu przy obejmowaniu
ochroną nowych komputerów w
sieci.
G DATA ENDPOINT
PROTECTION BUSINESS

Pan De Cock pierwotnie planował
zakup rozwiązana dostawcy
zewnętrznego do kontroli dostępu
dla użytkowników ale podczas testowania próbnego oprogramowania
odkrył, że ENDPOINT PROTECTION
BUSINESS obsługuje także i tę funkcję.
dostępem do urządzeń peryferyjnych,
takich jak pamięci USB czy napędy
lepszy zakres ochrony, niż się spodziewaliśmy, bo dzięki niemu byliśmy w
stanie zabezpieczyć zarówno sprzęt
jak i oprogramowanie
Tuż po zakończeniu testu technicznego zaplanowano drugie spotkanie
sprzedażowe. I tu na specjalistów IT
z urzędu gminy czekała kolejna miła
niespodzianka – atrakcyjna cena rozdurę konkurencyjnego przetargu i po
otrzymaniu wszystkich ofert okazało

porównaniu z wydatkami na
poprzednie rozwiązanie
antywirusowe!
KORZYŚCI
ENDPOINT PROTECTION BUSINESS
dział informatyczny urzędu gminy
zredukował wydatki na bezpieczeństwo IT o 20%, zyskując przy tym
bardziej wielofunkcyjne rozwiązanie.
spamowy, centralne zarządzanie:
NESS oferuje szeroką gamę funkcji po
zaskakująco niskiej cenie. Wyróżnia się
wykrywania złośliwego oprogramowania, co pozwala szybko eliminować
-

doskonałą pomoc techniczną.
pomoc techniczną we własnym języku
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Gmina zaoszczędziła niemal 20% w

WWW.GDATA.PL

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

