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Norman Endpoint Protection za izobraževalne organizacije

Protivohunska omrežna zaščita
..Edini povsem slovenski omrežni paket s ceno brez konkurence..

Norman Endpoint Protection za izobraževalne
organizacije je posebna omrežna licenca, namenjena izobraževalnim organizacijam in neprofitnim zavodom vseh vrst, drugače pa se
prav nič ne razlikuje od običajnih omrežnih licenc. Norman Endpoint Protection je edina
omrežna licenca, ki je v celoti prevedena v slovenščino. (revija Monitor, 12/2010)
Nivo zaščite obsega programsko opremo za zaščito pred virusi, zaščito pred vohunsko programsko opremo ter antimalware zaščito za delovne postaje in strežnike. Prednost Normanovih omrežnih licenc je tudi poljubna kombinacija strežnikov in delovnih postaj brez omejitve
števila strežnikov. S posebno licenco za izobraževalne/neprofitne organizacije boste lahko zaščitili do 50 računalniških enot, ne glede na skupno število lokacij in število strežnikov ter
računalnikov.

Najbolj enostavna namestitev
in enostavnost uporabe sistema

Za nameščanje odjemalcev nam v centralni
omrežni konzoli Norman Endpoint Manager ni
treba izdelovati paketov, kot je v navadi pri drugih izdelovalcih, temveč programu samo pokažemo, v katere računalnike naj namesti programski paket.
Vodilni svetovni varnostni strokovnjaki priznavajo, da je Norman Sandbox zlati standard za
proaktivno odkrivanje antimalware tehnologij
Normanova omrežna programska oprema je
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Računalniške novice

opremljena s kar tremi varnostnimi tehnologijami - Norman SandBox®, Norman DNA Matching
in Norman Exploit Detection.

Brezplačna zaščita
domačih računalnikov za vse uslužbence

Ključna posebnost Normanove licence za izobraževalne organizacije je tudi brezplačna zaščita domačih računalnikov za vse uslužbence
organizacije.

Posebna ponudba s ceno brez konkurence

Norman Sandbox's® proaktivna antimalware
tehnologija pa je na konferenci Virus Bulletin
2010 prejela nagrado za »najbolj inovativno
idejo v zadnjih 10 letih«. Normanova Sand
box tehnologija je ključni element vseh Normanovih antimalware licenc in se uporablja
v podjetjih, vladah, financah, visokošolskih in
drugih organizacijskih okoljih po vsem
svetu.
Več informacij o konferenci VB 2010 najdete
na www.virusbtn.com/conference/vb2010.

Cena enoletne mrežne licence Norman End
point Protection, ki vključuje nadgradnje, osvežitve in slovensko podporo znaša 269 EUR. Cena
je enotna in se ne spreminja, ne glede na število
strežnikov in število lokacij! Še več, programsko
opremo lahko uporabljajo tudi uslužbenci na
domačih računalnikih.
Norman Data Defense Systems je ena od vodilnih svetovnih korporacij na področju zaščite računalniških podatkov. Z naborom varnostnih rešitev je Norman že od pojava prvih računalniških virusov naprej pomemben igralec v industriji zaščite podatkov. Več o podjetju si lahko
preberete na www.norman.com. Normanova
programska oprema je v Sloveniji prisotna že od
leta 1998. Normanove rešitve uporablja že preko 45.000 uporabnikov. Od leta 2002 so na voljo
tudi slovenske različice Normanovih varnostnih
rešitev. Več o Normanu v Sloveniji si lahko preberete na www.norman.si.
(P. R .)
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