PREDSTAVITEV

Bodite zmagovalci!
..Predstavitev Norman protivirusne zaščite. Norman poskrbi, da
je informacijska varnost podjetja pokrita z vseh vidikov..

Norman je vodilni ponudnik varnostnih rešitev
za mala in srednja podjetja
Norman Business Edition je licenca, ki je namenjena malim in
srednje velikim podjetjem ter vsebuje celovito zaščito za
delovne postaje in datotečne strežnike, terminalske in poštne
strežnike strežnike, itd. Vsebuje zaščito za Windows, Linux,
Exchange, Novell Netware in OS/2! Prednost te licence
je v enotni
ceni neglede na število delovnih
postaj in strežnikov v sistemu in število
lokacij. Podjetja so upravičena do 60
odstotkov popusta pri osvežitvi licence.
Omeniti je treba tudi pravico do domače
uporabe Normanove programske opreme za vse
uslužbence podjetja. Cena za paket že od 50.490 SIT
naprej!
Zakaj je Norman zmagovalec?
> 15.000.000 uporabnikov, od tega 45.000 v Sloveniji
> tehnična podpora 24 ur in 365 dni v letu
> najhitrejši med konkurenco
> izjemno nizka poraba sistemskih sredstev
> samodejno osveževanje baz in nadgrajevanje sistema
> pravica do domače uporabe za uslužbence podjetja
> preprosto upravljanje, uporaba in nevidno delovanje
> nizki stroški lastništva (Total Cost of Ownership)
> SandBox - proaktivna zaščita pred novimi in neznanimi
grožnjami,
zmanjšuje tveganje nastanka stroškov pasivnega
čiščenja
> nevidnost - zmanjšana potreba po notranji podpori
> velikost osvežitev - inkrementalno osveževanje
> večjezikovne proaktivne različice
> nenehno v vrhu - 30 VirusBulletin nagrad
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SandBox tehnologija varuje tudi pred novimi in neznanimi virusi
Revolucionarna protivirusna tehnologija Sandbox prepoznava
in odpravlja nove, še neznane viruse. Deluje tako, da ustvari
navidezen, virtualen računalnik in omogoči virusu, da se razkrije, ne
da bi pri tem poškodoval naš sistem. SandBox omogoča odkrivanje
in odpravljanje virusov brez najnovejših popravkov, kar pomeni,
da odkriva tudi viruse v zgodnji fazi širjenja kot tudi popolnoma
neznane viruse.
Norman Virus Control ponovno prejel nagrado Virus Bulettin
Uveljavljena revija Virus Bulletin Magazine je testirala protivirusne
rešitve za Windows 2003 strežnike. Norman Virus Control je
ponovno dobil nagrado VB 100%. To je že 30. nagrada “100% VB
award”, ki jo je Norman prejel za svoje varnostne rešitve.
Microsoft in Norman
S pomočjo inovativne 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. 
(P.R.)

Podjetja pozor - prvih 10 prejme darilo! Prihranite do 30
odstotkov in brezplačno preizkusite Normanove vrhunske
varnostne rešitve. Nudimo vam brezplačno testiranje
programske opreme Norman. Preprosto nas pokličite ali
pošljite e-pošto na info@norman.si. Po pošti boste prejeli paket
s podrobnimi navodili za namestitev in uporabo. Če boste med
prvimi 10-imi, boste prejeli še Norman novoletno darilo!
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