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KLIENT

  Branża: Powłoki przemysłowe

  Kraj: Niemcy

  Wielkość: 240 pracowników

  Sieć: Windows Server, komputery 
stacjonarne, przenośne i urządzenia 

WYZWANIA

  Szpiegostwo przemysłowe i nowe 
zagrożenia dla infrastruktury IT

  Przypadkowe, wywołane z 

oprogramowaniem

NASZE ROZWIĄZANIE

  Oprogramowanie bez „tylnych furtek”

  Doskonały wskaźnik wykrywania 
złośliwego oprogramowania

 

KORZYŚCI

  Ochrona przed przestępcami 

  Pewność – koniec zmartwień 

  Mniej czasu przeznaczonego 

Spółka Vogler GmbH & Co. KG została 
założona w 1990 roku i produkuje 
całościowe rozwiązania w zakresie 
powłok przemysłowych. Wykonuje 
powłoki dla podmiotów z wielu 
branż – od sektora motoryzacyjnego 
po producentów maszyn dla przemysłu. 

 

zautomatyzowanym magazynem 

dostarczanie wydajnych, wysokiej 
jakości wyrobów, zasługujących 

Aby zagwarantować terminową 
realizację zamówień, Vogler nieustannie 
kontroluje i ulepsza swoją infrastrukturę 
informatyczną. Komputery klienckie  
są chronione przed atakiem złośliwego 
oprogramowania a restrykcyjna kontrola 
dostępu ma uniemożliwić 
użytkownikom przypadkowe 

szkodliwych programów poprzez 
podłączenia zainfekowanej pamięci 
USB. Jednak pojawiają się coraz to nowe 

tajnych danych NSA sprawiła, że 
postanowiliśmy zastanowić się nad 
zagrożeniami, jakie czyhają na naszą 

infrastrukturę informatyczną” - 

większym problemem, poza już dobrze 
znanymi atakami wirusów i innych 
szkodników, staje się szpiegostwo 
przemysłowe.” Rzeczywiście, ataki 
szkodliwego oprogramowania nie są 
już jedynym niebezpieczeństwem, 

Błędy i luki w oprogramowaniu 
a nawet w rozwiązaniach anty-
wirusowych mogą stać się 
„tylną furtką”, z pomocą której 
cyberprzestępcy uzyskują dostęp do 
systemów komputerowych. Zwłaszcza 
ta ostatnia kwestia nastręcza sporo 
problemów: niektóre państwa wymagają 
od dostawców oprogramowania 
ochronnego wdrożenie w ich 

Przez długi czas największym zagrożeniem cyfrowym było złośliwe 
oprogramowanie. Ale to się zmieniło. Firmy z branży przemysłowej stają 
się celem ataku konkurencji a także cyberprzestępców działających na 

BEZPIECZEŃSTWO SIECI 
BEZ BACKDOORÓW.
OCHRONA IT DLA BRANŻY POWŁOK PRZEMYSŁOWYCH



„STAWIAMY NASZEJ OCHRONIE IT TAKIE SAME WYMAGANIA, JAK PRODUKO
 

Timo Erlemann, kierownik działu IT
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AG Germany zabrania się kopiowania lub powielania jakichkolwiek fragmentów lub całości tego dokumentu. 

G DATA ENDPOINT 
PROTECTION BUSINESS

rozwiązaniach tak zwanej „tylnej furtki” 
(z ang. backdoor) umożliwiającej 
dostęp dla agencji rządowych. Mimo 
że często usprawiedliwia się ten wymóg 
walką z przestępczością bądź 
terroryzmem, to w rzeczywistości luki 
te mogą zostać łatwo wykorzystane 

 
ROZWIĄZANIE: BEZPIECZEŃSTWO 

BEZ JAKICHKOLWIEK BACKDOORÓW

„Stawiamy naszej ochronie IT takie same 
wymagania, jak produkowanym przez 
nas produktom. Dlatego wybraliśmy 

bezpieczeństwa informatycznego 

na świecie. Odbiorcy nie muszą się 
martwić o ukryte „tylne furtki”, gdyż 

 
zawiera – niemiecki rząd nie może 

ich w produktach. Dzięki temu 
przedsiębiorcy, którzy chcą mieć 

 
do ochrony IT zabezpiecza ich wrażliwe 
dane pod każdym względem, mogą 
spać spokojnie. I dotyczy to nie tylko 

PROTECTION BUSINESS okazał się dla 
 

Spełnia on wszystkie jej wymogi co do 
bezpieczeństwa a przy tym ma 
niezwykle łatwy w obsłudze interfejs, 
co umożliwiło łatwe przeprowadzenie 

 
na usługi specjalistów i inżynierów 

 

użytkowników, uprawnień 
użytkowników i ustawień aktualizacji 
wykonali bowiem samodzielnie 

 
KORZYŚCI

zaprojektowanym i dopracowanym 
od początku do końca, który może 
być łatwo dostosowany do naszych 
potrzeb” – mówi Daniel Bölling, 

na wszystkich poziomach tak, aby ani 
żadni przestępcy, ani hakerzy 
sponsorowani przez wrogie państwo 

wrażliwychdanych przedsiębiorstwa. 
Timo Erlemann chwali również 

 
dotąd niemal nie musieliśmy korzystać 
z pomocy technicznej, ale zawsze 
gdy zwracaliśmy się o wsparcie, 
nasze problemy rozwiązywano 

WWW.GDATA.PL


