BEZPIECZEŃSTWO SIECIOWE
BEZ WPŁYWU NA WYDAJNOŚĆ.
OCHRONA IT DLA BRANŻY WYDAWNICZEJ

KLIENT
 Branża: Wydawnicza

Działalność wydawnicza opiera się na technologiach cyfrowych.
Obecnie nawet drukowane książki powstają przy wykorzystaniu

 Kraj: Włochy
 Wielkość: 200 pracowników
 Sieć: Komputery stacjonarne, osobiste
i przenośne z systemem Windows oraz
urządzenia z systemem Android

informatyczne jest więc kluczową kwestią dla wydawców, którzy chcą
Wydawnictwo Zanichelli Editore

WYZWANIA
 Wyeliminowanie infekcji przez
 Mniejszy wpływ na wydajność
komputerów w chronionej sieci

NASZE ROZWIĄZANIE

księgarza, Nicholas Zanichelli. Od
początku istnienia wydawnictwo
naukowej, wydając na przykład
włoskie tłumaczenie słynnego

 Doskonały wskaźnik wykrywania
złośliwego oprogramowania

Charles Darwin (1864) czy też

 Brak osłabienia wydajności sprzętu

względności” Albert Einstein

 Kontrola dostępu do aplikacji,
 Łatwe administrowanie

KORZYŚCI

tę tradycję, publikując przekłady
najważniejszych tytułów ze

 Mniej przypadków infekcji
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 Brak obciążenia stacji roboczych
 Zapobieganie atakom na sieć
 Skuteczne zabezpieczenie urządzeń
 Mniej czasochłonne zarządzanie

świadoma tego, jak ważne dla jej
działalności jest bezpieczeństwo IT,
przeprowadziła audyt całej swojej
sieci w celu sprawdzenia stanu
dotychczasowego oprogramowania
ochronnego. Okazało się, że jednym
z największych problemów jest
ograniczenie wydajności sprzętu,
gdyż oprogramowanie to bardzo

negatywnie wpływało na sprawną
pracę stacji roboczych w sieci.
Równie ważnym problemem był
fakt, że dział IT wydawnictwa
musiał przeznaczać ogromną ilość

Kontrola wykazała, że stary program
antywirusowy nie tylko przepuszczał
złośliwe oprogramowanie, ale
i nie posiadał nowoczesnego
interfejsu do zarządzania. „Mimo
że dysponowaliśmy programem
ochronnym, nadal zdarzało się u
nas wiele infekcji wywoływanych
przez szkodliwe oprogramowanie”
– mówi administrator IT
wydawnictwa. „Każdego dnia nasi
informatycy musieli też rozwiązywać
sprzętu, powodowanym przez

Po przeanalizowaniu

przetestowanie kilku nowych

„BEZPROBLEMOWA, ZDALNA INSTALACJA NA STACJACH ROBOCZYCH,
NIEZAUWAŻALNE SKANOWANIE W TLE, ŁATWE ZARZĄDZANIE DOSTĘPEM
Daniele Di Martile, administrator IT

rozwiązanie. „Chcieliśmy znaleźć
rozwiązanie gwarantujące
najskuteczniejsze wykrywanie
złośliwego oprogramowania,
które jednocześnie nie będzie
negatywnie wpływać na wydajność

łączy skuteczne wykrywanie
złośliwego oprogramowania i niski
wpływ na wydajność sprzętu.
Funkcje centralnego zarządzania
i zdalanej instalacji umożliwiają
administratorom szybkie wdrożenie

Dla wydawnictwa Zanichelli
ROZWIĄZANIE:
NAJNOWOCZEŚNIEJSZE
ZARZĄDZANIE OCHRONĄ,
UPRAWNIENIAMI UŻYTKOWNIKÓW
Po wypróbowaniu kilku produktów
wszystkie wymogi. Pakiet
BUSINESS w doskonały sposób
G DATA ENDPOINT
PROTECTION BUSINESS

doceniliśmy łatwość korzystania

KORZYŚCI
Korzyści, jakie wydawnictwo

menedżerskiego jest przejrzysty
wszystkich informacji o statusie
ochrony.”
Teraz znacznie szybciej
można też przeprowadzać

przerosły jego oczekiwania.
Oprogramowanie do ochrony IT
nie tylko spełnia wymogi co do
skuteczniejszego wykrywania
złośliwych programów, wygodnego
centralnego zarządzania

„Bezproblemowa, zdalna
więcej. Jej informatycy spędzają

internetu – wszystko to tylko

Firmę zaskoczył zwłaszcza skuteczny
moduł PolicyManager, który
pozwala nie tylko ograniczać dostęp
urządzeń zewnętrznych przez
poszczególnych użytkowników sieci,
co zmniejsza ryzyko pojawienia się
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ataków w jej obrębie. A wszystko
to za bardzo korzystną cenę. Innym
mile widzianym dodatkiem jest
opcja zarządzania smartfonami
i tabletami z systemem Android
przy użyciu centralnej konsoli.
Jest to wbudowane rozwiązanie
do zabezpieczania danych na
tych urządzeniach, gdziekolwiek

WWW.GDATA.PL

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

czyszczeniu zainfekowanych
komputerów a ryzyko utraty
danych znacznie się obniżyło
uprawnień przez moduł
PolicyManager. Firma Zanichelli
jest też bardzo zadowolona
zapewnia jej dział pomocy

