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Wyzwanie

Korzyści:

Rozwiązanie:

Skupienie zarządzania bezpieczeństwem w jednym miejscu

Skuteczna ochrona połączona z prostym zdalnym administrowaniem

G DATA AntiVirus Business

O UOKIK
Zakres kompetencji Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
jest bardzo szeroki. Głównym przedmiotem działań podmiotu
jest opiniowanie projektów pomocy publicznej oraz prowadzenie
postępowań: antymonopolowych w sprawach praktyk ograniczających konkurencję,
dotyczących praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Urząd zatrudnia blisko 600 pracownik. Przy tak rozbudowanej kadrze, zarządzanie bezpieczeństwem jest dużym wyzwaniem.
Wymaga dużego nakładu pracy administratorów, skrupulatności i
elastyczności.
PROCES DECYZYJNY
Pierwszą nasuwającą się na myśl kwestią związaną z oprogramowaniem G DATA jest intuicyjna obsługa konsoli administracyjnej.
G DATA chroni naszą sieć od kilku lat i zawsze było to dużą zaletą,
a wraz z wprowadzeniem najnowszej wersji oprogramowania,
interfejs jest jeszcze łatwiejszy w obsłudze. Sprawia to, że przeglądanie poszczególnych komponentów i sprawdzanie stanu
ochrony jest szybkie i proste.

WDROŻENIE
G DATA posiada wykwalifikowaną i co ważne polskojęzyczną
pomoc techniczną. Technicy są do dyspozycji już na etapie
przedsprzedaży, kiedy poznając specyfikę pracy danej organizacji,
pomagają w wyborze rozwiązania dopasowanego do potrzeb.
Następnie przy testach, wdrożeniu aż finalnie przez cały okres
licencjonowania. Stały kontakt z działem pomocy technicznej
usprawnia konfigurowanie zabezpieczeń wraz ze zmieniającą się
polityką bezpieczeństwa.

Decydujące kwestie:
• AntiRansomware
• Mobile Device Management
• Usługa zarządzania w chmurze

BEZPIECZEŃSTWO I WYGODA
Technologie stosowane przez G DATA nie opierają się jedynie na
bazach sygnatur. Zaawansowane narzędzia oparte na rozbudowanej kontroli zachowania wykrywają dotąd nieznane zagrożenia jeszcze zanim zdążą one wyrządzić jakiekolwiek szkody na
naszym sprzęcie. Po wykryciu w systemie działań charakterystycznych dla zagrożeń szyfrujących, moduł AntiRansomware zatrzymuje wszystkie procesy biorące udział w takich działaniach oraz
wstrzymuje proces szyfrowania. Następnie szkodliwe oprogramowanie zostaje przeniesione do folderu kwarantanny. My zyskujemy bezpieczeństwo bez utraty wydajności, a nasza praca nie jest
zakłócana fałszywymi alarmami.
Przy tak rozbudowanej kadrze jak nasza zarówno źródła zagrożeń,
jak i potrzeby poszczególnych działów są bardzo różnorodne.
Oprogramowanie G DATA ułatwia nam zarządzanie bezpieczeństwem dzięki tworzeniu grup z różnymi atrybutami, a także dzięki
budowaniu czarnych i białych list.

Do pracy wykorzystują nie tylko komputery, ale też smartfony
i tablety- zwłaszcza teraz, kiedy część osób przeszła na pracę zdalną. I tu pojawiło się kolejne wyzwanie, które zostało opanowane
przez G DATA Mobile Device Management. Moduł MDM daje nam
przejrzysty przegląd wszystkich urządzeń mobilnych. Ustawienia dotyczące zabezpieczeń wprowadzamy za pośrednictwem
centralnej konsoli zarządzającej, która może być zainstalowana
lokalnie lub w chmurze. Wygodę dostępu do konsoli w chmurze
doceniamy szczególnie teraz, kiedy część naszej załogi pracuje
w home office. Korzystając z gotowych rozwiązań chmurowych
mamy dostęp do systemów i urządzeń z każdego miejsca.
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