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KLIENT

  Sektor: Edukacja

  Kraj: Wielka Brytania

  Wielkość: 1000 użytkowników

  Sieć: 16 serwerów Windows Server 
2012/2008 R2, 1000 komputerów 
stacjonarnych i laptopów 

WYZWANIA

  Wdrożenie rozwiązania przy 
ograniczonym budżecie

  Zabezpieczenie korzystania z pamięci 
zewnętrznej i zdalnego dostępu

  Utrzymanie wydajności pracy stacji 
klienckich

NASZE ROZWIĄZANIE

  Doskonały wskaźnik wykrywania 
złośliwego oprogramowania

  Skanowanie w trybie bezczynności 
zapobiega spadkowi wydajności pracy 
komputerów klienckich

KORZYŚCI

  Oszczędność dzięki 

  Mniej przypadków infekcji 

  Brak obciążenia pracy stacji roboczych

-

 
 

-

który tworzy prawdziwe miasteczko. 
-
-

Oakham School nie doświadczyła 
jeszcze poważnych problemów ze 

administrator sieci, Graham Hurst 
martwi się o dwa główne zagrożenia: 
możliwość rozprzestrzenienia się szko-
dliwego oprogramowania przy korzy-
staniu ze zdalnego dostępu i ryzyko,  
że uczniowie mogliby zainfekować sieć 
szkoły poprzez urządzenia pamięci 
zewnętrznej. 

„Wszyscy uczniowie mają możliwość 
zdalnego dostępu, potrzebną do nauki 

-
-

twardych dysków. Jeśli taki nośnik jest 
zainfekowany, uczeń może nieświado-

Sprawdzając możliwe zagrożenia w celu 
zapewnienia bezpiecznego dostępu 
do internetu, dział IT szkoły w Oakham 
dostrzegł jeszcze inną potencjalną 
groźbę: „Uczniowie mogą w wolnym 
czasie surfować w sieci, przy czym 
bardzo często wchodzą na portale spo-
łecznościowe. Doskonale wiemy, jakie 
mogą się z tym wiązać niebezpieczeń-

-
niu z internetu, zawsze istnieje ryzyko 
nieświadomego rozprzestrzenienia 

korzystała Oakham School powo-
dowało znaczne spowolnienie pracy 
komputerów i nie wykrywało szkodli-
wego oprogramowania wystarczająco 

Szkolne sieci komputerowe są szczególnie narażone na zainfekowanie 
przez złośliwe oprogramowanie, gdyż korzysta z nich duża liczba 
niedoświadczonych użytkowników. Aby chronić infrastrukturę IT przed 
planowanymi lub nieplanowanymi atakami niezbędne jest zastosowanie 

ZABEZPIECZ SWOJĄ SIEĆ  

OCHRONA IT DLA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH



„ZYSKALIŚMY WIĘC LEPSZY PRODUKT, WYDAJĄC NA NIEGO MNIEJ PIENIĘDZY.” 
Graham Hurst, menedżer sieci
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G DATA ANTIVIRUS BUSINESS

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

-

zapewniało wysoką wykrywalność 

 
ROZWIĄZANIE: DOSKONAŁE 
WYKRYWANIE ZŁOŚLIWEGO OPRO
GRAMOWANIABEZ OBCIĄŻANIA 
KOMPUTERÓW

Graham Hurst subskrybował „Virus 
Bulletin”, newsletter informacyjny dla 

zapobiegania atakom, wykrywania i 
usuwania szkodliwych programów oraz 
odzyskiwania danych po atakach. Po 
pewnym czasie Hurst zorientował się, że 

czas były uznawane za najlepsze, ale i 

otrzymywały najlepsze wyniki, jeśli cho-
dzi o wskaźnik wykrywania złośliwego 
oprogramowania.

Wkrótce potem szkoła z Oakham 

ANTIVIRUS BUSINESS, zapewniając 
najbardziej zaawansowaną tech-
nicznie ochronę wszystkim jej kom-
puterom-klientom w sieci, zarówno 
stacjonarnym jak i laptopom. Funkcja 
skanowania w trybie bezczynności 
umożliwia skanowanie komputerów, 
gdy nie są w użyciu, a technologia Clo-
seGap zapewnia doskonałą skuteczność 
wykrywania wirusów i innego rodzaju 

podłączenia zainfekowanego urzą-
dzenia USB lub zdalnego połączenia z 
komputera osobistego zarażonego zło-
śliwym oprogramowaniem, zagrożenie 
zostanie natychmiast zneutralizowane, 
a sieć szkolna pozostanie nietknięta.

KORZYŚCI

ANTIVIRUS BUSINESS od stycznia 2011 
roku i dostrzega wiele zalet nowego 
rozwiązania – w tym także oszczęd-
ności rzędu 40 %. „Udało się nam 

przyznaje Graham Hurst. „Zyskaliśmy 

-
żono, aby nowe oprogramowanie 
negatywnie wpływało na pracę kom-
puterów: ANTIVIRUS BUSINESS nie 
spowalnia komputerów klienckich sieci, 
zapewnia doskonałą wykrywalność 
złośliwych programów i jest w stanie 
natychmiast powstrzymać wszelkie 
zagrożenia dla bezpieczeństwa sieci. 

-
niczną za pośrednictwem telefonu lub 
poczty elektronicznej. Choć Graham 
Hurst nigdy nie musiał korzystać z jej 
usług, czuje się pewnie wiedząc, że 
może liczyć na takie wsparcie.

WWW.GDATA.PL

http://www.gdata.pl

