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Panda Software – ustvarjamo varnost
..Ribera, d.o.o., je pogodbeni partner za Slovenijo evropske multinacionalke Panda Software, ki je eden od
vodilnih proizvajalcev protivirusne opreme. Od leta 2001 skrbijo za uvoz, trženje, tehnično pomoč in distribucijo
orodij Panda Software. Danes se protivirusne rešitve Pande Software tudi po ocenah slovenskih računalniških
revij uvrščajo med tri najboljše, varnost svojih računalniških omrežij pa ji zaupa vse več podjetij..
Glavne prednosti Pandinih proizvodov so enostavna namestitev in
uporaba, zanesljivost delovanja, prilagodljivost različnim potrebam
uporabnikov, preventivne tehnologije TruPrevent in predvsem
spremljajoče storitve (stalna, lokalna tehnična podpora, 24 ur in 365
dni v slovenščini).
Razvoj novih rešitev v Pandi Software sledi potrebam trga. Prvi
so ponudili redne, dnevne, samodejne posodobitve, jezikovno so
lokalizirali rešitve, podpirajo prizadevanja za enake pravice in ščitijo
nemočne s kampanjami, kot je zaščita otrok na spletu. V letu 2006
se bodo osredotočili na boj proti izkoriščanju zaupnosti podatkov,
tako na področju programskih zlorab s scumwareom (adware in
spyware), kot tudi proti vsem vrstam socialnega inženiringa (phising
in pharming).
Panda Titanium Antivirus 2006 + antispyware v slovenskem
jeziku nudi zaščito pred vsemi vrstami znanih virusov, črvov in
trojancev tudi v spletni pošti in stisnjenih datotekah, obenem s
tehnologijami TruPrevent ščiti pred neznanimi škodljivimi kodami.
Zaznava in odstranjuje vohunske in druge nadležne programe.
S prednastavljenim požarnim zidom blokira hekerske napade in
vsiljivce, tudi prek Wi-Fi povezav. Ščiti pred spletnimi prevarami.
Namesti in pozabi na viruse in spyware.
Panda Platinum 2006 Internet Security v slovenskem jeziku je
namenjen zahtevnejšim uporabnikom. Poleg rešitev, ki so vključene
v Titanium, nudi nastavljiv požarni zid, zaščito zasebnosti zaupnih
podatkov, filtriranje spletnih vsebin ter zaščito pred neželeno pošto.
Obe rešitvi zagotavljata samodejno posodabljanje in samonadzor
delovanja. Uporabniki imajo zagotovljeno tehnično podporo prek
elektronske pošte.
Panda TruPrevent Personal 2006 je namenjen uporabnikom
protivirusnih rešitev drugih razvijalcev. Z analiziranjem procesov,
ki se zaganjajo na računalniku in korelacijo med njimi, zaustavi
škodljive procese in prepreči škodo.
Active Scan Pro je spletno orodje, ki omogoča spletno
pregledovanje in čiščenje računalnikov z najbolj ažurno
posodobljeno zbirko novih podpisov škodljivih kod. Zaznava in
odstranjuje vse vrste spletnih nadlog.
Panda BusinesSecure s tehnologijami TruPrevent omogoča z
uporabo konzole AdminSecure
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zaščito Windows in Novell datotečnih strežnikov. Paketu je priložena
zaščita za Commandline.
Panda BusinesSecure Exchange s TruPrevent tehnologijami
vključuje v paketu poleg rešitev v BusinesSecure še zaščito za
Exchange strežnik. Vse rešitve za poslovne uporabnike vključujejo
storitve tehnične podpore, telefonsko in osebno. Enostavno,
centralizirano upravljanje z ene točke.
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Panda EnterpriSecure s
TruPrevent tehnologijami
je rešitev za velika
podjetja, z večnivojskim
omrežjem. V tem paketu
so poleg zgoraj omenjenih
rešitev, vključene rešitve
za datotečne strežnike
Samba, Notes/Domino,
ter poštne strežnike
Qmail, Sendmail, Postfix,
ter za spletne prehode
ISA strežnik in Cvp
požarni zid.
Panda TruPrevent Corporate je namenjen uporabnikom omrežnih
protivirusnih rešitev drugih razvijalcev.
WebAdmin je spletna, nadzorna konzola, preko katere se namešča,
nastavlja in nadzira zaščita celotnega omrežja. Omogoča celovito
zaščito brez dodatnih investicij v strojno opremo, admistrativnih
orodij in seveda s samodejnimi posodobitvami. Enostavna,
omrežna zaščita dislociranih enot.
VPN Secure z nastavitvami varnostnih politik zagotovlja varno
povezovanje oddaljenih, prenosnih ali domačih računalnikov v
lokalno omrežje. Administrator nastavlja minimalne zahteve za
dostop glede na nastavljen požarni zid, nameščeno in posodobljeno
protivirusno zaščito, ter pregled morebitne okuženosti. Vse
podatki o dostopu prek VPN-ja so po končani povezavi samodejno
odstranjeni.
Panda GateDefender. Priklop in konfiguracija v 20-ih minutah.
Kombinacija strojne in programske opreme na spletnem vhodu v
omrežje. Podpisne datoteke se osvežujejo samodejno. Pregleduje
6 najširše uporabljanih komunikacijskih protokolov. Prva linija
obrambe pred virusi, neželeno pošto in nesprejemljivimi spletnimi
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