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Wymagania sprzętowe
Klient: 
Windows 7/8/Vista (32/64-bit),  
XP (32-bit), Server 2003/2008/2012, 
min. 1 GB RAM
ManagementServer: 
Windows 7/8/Vista (32/64-bit),  
XP (32-bit), Server 2003/2008/2012, 
min. 1 GB RAM

Program w wersji Enterprise 
posiada moduł do tworze-
nia kopii zapasowych folde-

rów stacji roboczych oraz program  
G Data MailSecurity do scentralizo-
wanej ochrony poczty w firmie.

Dodatkowy moduł G Data 
PatchManagement moni-
toruje i ocenia wszystkie 

fizyczne i wirtualne systemy Micro-
softu. Wykorzystuje proces automa-
tycznego skanowania, odnajduje 
luki by następnie zgromadzić je w 
centralnej konsoli zarządzania. Wy-
nikiem jest szybka i łatwa instalacja 
wymaganych aktualizacji.

Wykorzystywanie przez  pracowników sprzętu firmowego do prywatnych celów to 
złożony temat. Rozwiązaniem są jasno sformułowane zasady dotyczące korzystania 
z  firmowego sprzętu i  software, które zapewnią  ich bezwzględne egzekwowanie. 
Prócz ochrony antywirusowej, firewalla i antyspamu G Data EndpontProtection do-
starcza moduł PolicyManager, który w prosty sposób pozwala administratorowi na 
kontrole dostępu do Internetu, potrafi blokować zewnętrzne urządzenia USB, ogra-
nicza korzystanie z napędów optycznych, programów P2P czy gier komputerowych.

Kompletne rozwiązanie bezpieczeństwa dla sieci 
dowolnej wielkości

G Data EndpointProtection Business

Kompletna ochrona

 � Maksimum ochrony dzięki wykorzysta-
niu dwóch silników antywirusowych

 � Cogodzinne aktualizacje nie dające 
szans nawet najnowszym zagrożeniom

 � Nowość! Pełna  funkcjonalność poza 
siecią firmową (laptopy i  urządzenia 
mobilne)

 � Skanuje wszystkie formaty skompreso-
wanych plików i archiwów

 � Nowość! BankGuard – ochrona ban-
kowości elektronicznej

 � Kontrola zachowania dla ochrony 
przed nieznanymi wirusami

 � Zwiększona ochrona przed wirusami, 
robakami, rootkitami, spyware, dialera-
mi, trojanami itp.

 � Ochrona dla systemów Linux
 � Porównywanie danych w czasie rze-
czywistym w chmurze chroni przed fał-
szywymi alarmami

 � Firewall monitorujący wszystkie po-
łączenia przychodzące i  wychodzące 
oferuje blokowanie ataków typu DDoS, 
skanowanie portów i wiele innych

 � Oprócz autopilotów, zapora ogniowa 
oferuje cztery poziomy zabezpieczeń 
lub tryb ekspercki  dla indywidualnych 
zasad inteligentnego dostępu dla klien-
ta, a także ukryty tryb utajony

Centralne zarządzanie

 � Centralnie zarządzanie instalacjami, ska-
nowaniem i nadawaniem uprawnień

 � Okno nawigacyjne dla istotnych infor-
macji

 � Remote control: możliwość zdalne-
go zarządzania poprzez interfejs web, 
nawet poprzez przeglądarki mobilne

 � Kontrola aplikacji: określ czy gry, progra-
my P2P czy komunikatory internetowe 
mogą być instalowane w sieci firmowej

 � Kontrola czasu pracy: pozwala zaplano-
wać czas dostępu użytkownika do Inter-
netu

 � Pełna integracja z Active Directory
 � Tworzenie paczek instalacyjnych dla 
klientów

 � Przywrócenie starych sygnatur w przy-
padku nieoczekiwanych problemów

 � Nowość! MobileManagement: zarzą-
dzanie wszystkimi urządzeniami mobil-
nymi z Androidem w przedsiębiorstwie, 
raporty o wykrytych wirusach i statusie 
ochrony

 � Nowość! Zawansowany moduł rapor-
tów – szczegółowe analizy i raporty sy-
tuacji w administrowanej sieci


