PREDSTAVITEV

Norman odločno
..Proizvajalec protivirusnih rešitev Norman tudi v
Sloveniji napreduje z velikimi koraki..

Ministrstvo za šolstvo in šport
podpisalo pogodbo z Normanom
Norman bo v naslednjih treh letih pred virusi ščitil več kot 25.000
računalnikov v 850 izobraževalnih zavodih in inštitucijah pod
okriljem Ministrstva. Pogodba zajema tudi brezplačno zaščito
za dijake in učitelje in možnost cenejšega nakupa antispyware
opreme Norman Ad-Aware. Če ste dijak ali učenec osnovne ali
srednje šole, lahko do konca leta 2007 brezplačno uporabljate
Norman Virus Control.

Norman je vodilni ponudnik varnostnih
rešitev za mala in srednja podjetja
Norman Corporate Edition je licenca, namenjena malim in
srednje velikim podjetjem ter vsebuje celovito zaščito za
delovne postaje in datotečne strežnike, terminalske in poštne strežnike strežnike, itd.
Zaščita obsega licence za Windows, Linux,
Terminal Server, Novell Netware ter OS/2!
Prednost te licence je v enotni ceni za nakup
ne glede na število delovnih postaj in strežnikov v sistemu, enotni ceni ne glede na število
lokacij, 60-odstotni popust pri osvežitvi licence.
Ne samo osveževanje temveč tudi nadgrajevanje celotnega
sistema je vključeno v ceno licence. Omeniti je potrebno tudi
pravico do uporabe Normanove programske opreme tudi za
uslužbence podjetja.

Norman
Ad-Aware Antispyware
Spyware in Adware programska koda
je v zelo kratkem času postala najnevarnejša varnostna grožnja. Več kot 90
odstotkov vseh računalnikov je že okuženih. Ti programi dokazano upočasnujejo
računalnike, povzročajo rušenje sistema
in ogrožajo varnost vaših podatkov in
poslovanja. Spyware in Adware progra-
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mi lahko brez
vaše vednosti
okužijo vaš računalnik tudi če imate
naloženo najnovešo
protivirusno zaščito. Več
informacij dobite na spletni
strani www.norman.si.

Patentirana
tehnologija Sandbox
Sandbox prepoznava in odpravlja nove, še neznane viruse. Sandbox
ustvarja virtualen računalnik in omogoči virusu, da se razkrije, ne da bi poškodoval vaš sistem. S pomočjo tehnologije
SandBox je vsak Microsoftov izdelek pred lansiranjem
svetovne distribucije pregledan prav s protivirusno
tehnologijo Norman Virus Control, da se zagotovi
kar največja varnost in neokuženost izdelka.
Rezultati so tako prepričljivi, da se je Microsoft
ponovno odločil, da tudi v bodoče uporablja
prav Normanovo protivirusno tehnologijo.

Verjetno najboljša proaktivna
proti-virusna zaščita
Na neodvisnem testu 24 protivirusnih programov, ki ga je izvedla
Univerza v Magdeburgu v Nemčiji je Norman Virus Control s pomočjo tehnologije SandBox in odzivnim časom 0 odkril daleč
največ virusov med vsemi protivirusnimi programi!

Izberite najboljše!
Tehnologija Sandbox odkriva tudi nove in neznane viruse.
Sandbox omogoča odkrivanje in odpravljanje virusov brez najnovejših popravkov. Naj bo vaša protivirusna zaščita učinkovita
in zares aktivna!
(P.R.)
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