
PERFEKCYJNA OCHRONA 
DLA BIZNESU

Połączyliśmy wielokrotnie nagradzaną 
ochronę AV, intuicyjną i znakomicie zapro-
jektowaną konsolę z nieskomplikowanym 
modułem raportowania dla adminów. 
Kombinacja ta sprawdza się w sieciach od 
10 do 10 000 klientów. Nasze antywirusy 
skutecznie chronią firmową infrastrukturę 
IT przy jednoczesnym ograniczeniu kosz-
tów jej utrzymania i administracji.

BEZSTRESOWE WDROŻENIA

Klika kliknięć wystarczy, by zainstalować 
zarówno klienta jak i konsolę zarządza-
jącą G DATA. Intuicyjny kreator instalacji 
pozwala na szybkie i bezproblemowe 
przeprowadzenie wdrożenia nawet nie-
doświadczonym administratorom. Dzięki 
przejrzystemu interfejsowi w konsoli 
zarządzającej, instalacja strażnika na koń-
cówkach w heterogonicznej sieci firmowej 
również nie przysparza jakichkolwiek 
problemów.  

REDUKCJA KOSZTÓW

G DATA BUSINESS pozwala znacząco 
zmniejszyć koszty administracji w chronio-
nej firmie. Wszystkie opcje zarządzania ad-
ministrator odnajdzie w jednym interfejsie 
użytkownika. To oszczędność czasu i pie-
niędzy. Osoby zarządzające infrastrukturą 
IT w dużych korporacjach mają możliwość 
ciągłego podglądu statusu chronionej 
sieci. Pomaga w tym intuicyjne okno do 
przeglądu wszelkich istotnych informacji 
wraz z podpowiedziami kontekstowymi.

IDEALNA INTEGRACJA

Pakiety G DATA BUSINESS oferują kom-
pleksową ochronę antywirusową, którą 
możesz poszerzyć o dodatkowe moduły. 
Pozwala to na konfigurację pakietów pod 
indywidualne wymagania Twojego klienta.

Jako jeden z wiodących producentów rozwiązań antywirusowych, jesteśmy w stanie 
pochwalić się ponad 30 letnim doświadczeniem. Dzięki biegłości w branży i sprawdzo-
nemu zespołowi szybko odpowiadamy na aktualne wyzwania i najnowsze zagrożenia. 
Antywirusy G DATA BUSINESS zabezpieczają sieci dowolnej wielkości, to rozwiązania 
które możesz dowolnie modyfikować i dostosowywać pod specyficzne wymagania 
klienta końcowego.

WYZWANIA

 ■ Większa liczba ukierunkowanych 
ataków, prowadzących do dużych 
strat finansowych

 ■ Profesjonalizacja cyberprzestępców 

 ■ Bezpieczeństwo IT staje się coraz 
bardziej złożoną kwestią

 ■ Jeszcze bardziej zróżnicowane sieci 
firmowe dzięki urządzeniom mobil-
nym

ROZWIĄZANIE G DATA

 ■ Nieustanne badania i rozwój pro-
duktu odpowiedzią na najnowsze 
zagrożenia

 ■ Skuteczna ochrona przed atakami 
oparta na rozwiązaniach chmuro-
wych i kontroli zachowania

 ■ Kompleksowe bezpieczeństwo dla 
zdecentralizowanych i heterogenicz-
nych sieci dowolnych rozmiarów 

 ■ Zautomatyzowana ochrona dla 
wszystkich stacji klienckich uwzględ-
niająca Mobile Device Management

KORZYŚCI DLA KLIENTA

 ■ Efektywne zabezpieczenie infrastruk-
tury IT

 ■ Ochrona własności intelektualnej

 ■ Ograniczenie kosztów operacyjnych 
w firmie

 ■ Redukcja ryzyka

WWW.GDATA.PL/GO/BUSINESS

DLACZEGO G DATA?
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WIELOKROTNIE NAGRADZANA 
OCHRONA AV

Od prawie 30 lat rozwijamy i wprowadza-
my na rynek coraz skuteczniejsze produkty 
do walki z cyfrowymi zagrożeniami. Od 
powstania w 1985 roku G DATA przeszła 
długą drogę, od małej firmy założonej 
przez dwóch przyjaciół ze studiów do 
lidera branży AV, obecnego w ponad 90 
krajach świata.   
 
Podczas tej długiej drogi nigdy nie zapo-
mnieliśmy dla kogo pracujemy i kto jest 
w tym wszystkim najważniejszy – to nasi 
użytkownicy. Dlatego przed produktami 
G DATA BUSINESS stoi tylko jedno zadanie 
- zapewnienie spokoju i bezpieczeństwa 
jego nabywcom bez zbędnych komplikacji.

Nasi klienci mogą być pewni, że wraz 
z kolejnymi aktualizacjami otrzymają 
najnowocześniejsze rozwiązania AV. 
Bezpieczeństwo IT to proces ciągły, który 
nigdy się nie kończy.

G DATA – JESTEŚMY DLA CIEBIE

Jeżeli masz pytania odnośnie naszych 
produktów, ich funkcji lub modułów, pytaj! 
Nasi opiekunowie handlowi oraz dział 
wsparcia technicznego zawsze z chęcią 
odpowiedzą na wszelkie pytania oraz 
doradzą najlepsze rozwiązania na Twoje 
problemy.

G DATA | SIMPLY SECURE

WYRÓŻNIENIA

 ■ IPACSO: G DATA najbardziej innowa-
cyjnym producentem z branży AV 
w 2014
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 ■ AV-TEST 12/2015: wyróżniająca się 
ochrona i łatwość w użyciu (G DATA 
ANTIVIRUS BUSINESS 13.2)
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 ■ Virus Bulletin 10/2014: „Pasmo sukce-
sów trwa w najlepsze. G DATA zdobyła 
kolejną nagrodę VB100 z łatwością.”
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Wypróbuj rozwiązania G DATA bez instalacji 
na https://www.gdata.pl/go/liveview

Dział Handlowy 
94 37 29 669 
sales@gdata.pl

Pomoc techniczna 
94 37 29 650 
support@gdata.pl

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI



› NETWORK 
MONITORING

Nowy moduł od G DATA daje Ci doskonały 
przegląd sieci klienta. Możesz monitoro-
wać szeroką gamę urządzeń i usług, od 
drukarek aż po serwery. Wszelkie ustawie-
nia, skonfigurowane zgodnie z indywi-
dualnymi wymogami organizacji, ułatwią 
zapobieganie potencjalnym zagrożeniom 
na czas.

π PATCH 
MANAGEMENT

Luki bezpieczeństwa w oprogramowaniu 
cieszącym się popularnością w firmach są 
obecnie najczęstszym wektorem ataków. 
Z tego powodu wszystkie aplikacje powin-
ny być zawsze możliwie aktualne. Dodat-
kowy moduł G DATA pozwala na szybkie 
i efektywne zamknięcie tzw. tylnych furtek 
dla cyberprzestępców.

M MAIL SECURITY 
& CLIENT BACKUP

Mail Security chroni pocztę firmową 
jeszcze zanim trafi ona do odbiorcy. Usuwa 
wszelkie złośliwe załączniki z poczty przy-
chodzącej jak i wychodzącej z chronionej 
sieci. Moduł Backup chroni twoich klien-
tów dzięki regularny kopiom zapasowym 
firmowych danych.

ŁATWE W INSTALACJI MODUŁY OPCJONALNE DLA DODATKOWEJ OCHRONY

∞

NOWA GENERACJA G DATA BUSINESS 14:
OCHRONA KOŃCÓWEK W SIECI FIRMOWEJ
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KOMPLEKSOWA OCHRONA STACJI KLIENCKICH
Hybrydowa technologia CloseGap maksymalne zabezpieczenie z wykorzystaniem baz sygnatur i ochrony proaktywnej ■ ■ ■ ■

G DATA BankGuard ochrona płatności online, bez zbędnych dodatków  do przeglądarki ■ ■ ■ ■

Kontrola zachowania obrona przed nieznanymi zagrożeniami, szkodnikami, wirusami ■ ■ ■ ■

NOWOŚĆ Exploit Protection ochrona przed lukami bezpieczeństwa występującymi w zainstalowanym oprogramowaniu ■ ■ ■ ■

Ochrona przed zmanipulowanymi urządzeniami USB USB KEYBOARD GUARD zapewnia ochronę przed zmanipulowanymi urządzeniami podłączanymi pod porty USB ■ ■ ■ ■

Antywirus i antyspam poczty wtyczka do Microsoft Outlook oraz ochrona kont POP3 i IMAP ■ ■ ■

Wydajny firewall monitoruje wszelkie połączenia przychodzące i wychodzące. Chroni przed atakami DoS, skanowaniem portów itp. ■ ■ ■

OPTYMALIZACJA Antywirus dla Linuxa wsparcie dla jeszcze większej liczby dystrybucji ■ ■ ■ ■

NOWOŚĆ Centralne zarządzanie ochroną dla klientów Mac zarządzanie urządzeniami Apple w sieci firmowej z wykorzystaniem G DATA Administrator ■ ■ ■ ■

CENTRALNE ZARZĄDZANIE
Managed Service zarządzaj ochroną swoich klientów z dowolnego miejsca ■

Prosta administracja i przejrzysty interfejs zdalne instalacje, skanowanie i zarządzanie klientami w sieci ■ ■ ■ ■

Przejrzysty dashboard intuicyjne okno do przeglądu wszelkich istotnych informacji o systemie wraz z podpowiedziami kontekstowymi ■ ■ ■ ■

Zdalne administrowanie zarządzaj siecią z okna przeglądarki na urządzeniu mobilnym korzystając z zabezpieczonego połączenia ■ ■ ■ ■

Kontrola urządzeń określa zasady dostępu do napędów USB, kart pamięci, napędów optycznych czy kamer internetowych ■ ■

Kontrola aplikacji do ustalenia odgórnych zasad instalowania i korzystania z oprogramowania w sieci przedsiębiorstwa. Kontrola treści 
blokuje nieodpowiednie strony www

■ ■

Kontrola dostępu do internetu możliwość określenia ram czasowych korzystania z internetu w firmie ■ ■

Synchronizacja z Active Directory odwzorowanie struktury organizacyjnej i automatyczna instalacja klientów ■ ■ ■ ■

Mobile Device Management centralne zarządzenie urządzeniami mobilnymi z iOS i Androidem w sieci firmowej - funkcje antykradzieżowe, kontrola 
instalowanych aplikacji, filtr połączeń

■ ■ ■ ■

Katalog sprzętu i oprogramowania zestawienie wykorzystywanych urządzeń i zainstalowanego oprogramowania w sieci firmowej ■ ■ ■ ■

Aktualizacje i pomoc techniczna darmowa aktualizacja do najnowszej wersji programu w ramach licencji oraz polskojęzyczna pomoc techniczna na 
wypadek kłopotów

■ ■ ■ ■

MODUŁY OPCJONALNE
NOWOŚĆ Network Monitoring do monitorowania całej infrastruktury, od drukarek aż po serwery ■ ■ ■ ■

PatchManagement centralne zarządzanie aktualizacjami oprogramowania na stacjach klienckich ■ ■ ■ ■

OPTYMALIZACJA MailSecurity & BackUp centralny filtr spamu i zagrożeń (SMTP/POP3) dla dowolnego serwera poczty. Centralne kopie zapasowe dla regularnego 
zabezpieczenia danych firmowych

■ ■ ■ ■

NOWOŚĆ Web Security Gateway rozszerz Web Gateway bazujący na oprogramowaniu Squid, o kompleksową ochronę przeciw wirusom oraz phishingowi ■ ■ ■ ■

ANTIVIRUS 
BUSINESS

CLIENT SECURITY 
BUSINESS

ENDPOINT PROTECTION 
BUSINESS

MANAGED ENDPOINT 
SECURITY

Podstawowa ochrona 
firmowej sieci

Ochrona sieci firmowej  
+ firewall i antyspam

Kompleksowa ochrona  
+ PolicyManager

Kompleksowa ochrona  
+ Managed Service

„STAWIAMY OCHRONIE NASZEJ SIECI IT TAKIE SAME WYMAGANIA,  
JAK PRODUKOWANYM PRZEZ NAS PRODUKTOM. DLATEGO WYBRALIŚMY G DATA.”
Timo Erlemann, kierownik działu IT
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