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PREDSTAVITEV

Norman varnostne rešitve

Varnost je na prvem mestu
..Kaj imajo skupnega prepoznavanje in popravljanje ranljivosti programske opreme, izvajanje USB varnostne politike za odstranljive
naprave, šifriranje podatkov ter preprečevanje zlonamerne programske opreme? Ključno besedo Norman..

hitro, natančno in varno upravljanje s popravki
ter omogoča proaktivno upravljanje groženj v
najbolj zahtevnih okoljih z avtomatizacijo zbiranja, analize in dostave popravkov v
računalniškem omrežju.
Norman Patch and Remediation znatno zmanjša
stroške, ki se nanašajo na zagotavljanje varnosti
vaše organizacije v obrambi pred črvi, trojanci,
virusi in drugimi zlonamernimi grožnjami.

Norman Device Control

Norman Patch & Remediation
Močno širjenje Web 2.0 in socialnih mrež je ustvarilo povsem nove načine, kako zanesti
škodljivo programsko opremo v delovno okolje.
Samo Google je našel več kot tri milijone z malware-om okuženih spletnih strani.
Zaradi skrajšanega življenskega cikla verzij programske opreme in prehitrih izdaj novih verzij s
strani programskih hiš število napak in pomanjkljivosti aplikacij eksponentno raste - v povprečju
je na dan razkritih 19 novih ranljivosti.
Norman Patch and Remediation zagotavlja

Norman Slovenija

Faeton d. o. o., Janševa ulica 2c
1000 Ljubljana, Slovenia

Problem uhajanja podatkov zaradi naključne ali
včasih zlonamerne uporabe odstranljivih naprav
in izmenljivih medijev je dosegla alarmantne
ravni. Več kot 85 % strokovnjakov s področja varovanja zasebnosti in računalniške varnosti je
poročalo o vsaj eni kršitvi, skoraj 64 % pa jih je
poročalo o večih kršitvah.
Za povečanje produktivnosti morajo organizacije
zaposlenim in partnerjem omogočati dostop do
podatkov. Več in več zaposlenih dela na daljavo,
kar zahteva dostop do poslovnega omrežja od zunaj. Toda potencialni vpliv izgube podatkov je zelo
resen problem, naj si bo naključen ali zlonameren.
Danes so odstranljive naprave (kot so pogoni
USB) in mediji (npr. CD-ji/DVD-ji) najpogostejše
poti za uhajanje podatkov - največkrat brez
kakršnihkoli omejitev kopiranja datotek, brez
šifiranja, brez sledljivosti aktivnosti in brez centralnega upravljanja.
Informacije o podatkih o strankah, poslovni podatki in intelektualna lastnina so nekaterim
vredni veliko denarja. Stroški za obnovitev ali
pridobitev izgubljenih poslovnih podatkov hitro
naraščajo, povprečni letni strošek po sedanjih
ocenah pa je 6,6 milijonov dolarjev.
Norman Device Control bo takšnim
nevšečnostim seveda napravil konec.

Norman Application Control
Faeton d.o.o. je eksluzivni in pooblaščeni
distributer za programsko opremo Norman
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Računalniške novice

Boj za zaščito omrežja pred zlonamerno programsko opremo je drag, nenehen boj terja
dragocene IT vire in čas. Ko se pojavi nova malware grožnja, bomo morda morali nehati z delom in nemudoma posodobiti datoteko protivirusnih podpisov z namenom zaščite naših podatkov, kar pomeni izgubo dragocenega časa in
takojšnje prenehanje vsakodnevnih dejavnosti.
Zato je pomembna zaščita podjetje pred napadi

zlonamernih programov preden se pojavijo, s
pomočjo proaktivnega nadzora izvajanja aplikacij na naših namiznih računalnikih, prenosnih
računalnikih, strežnikih, kioskih in POS sistemih s
pomočjo Norman Application Control.
Norman Application Control omogoča centralno
vodenje, spremljanje in nadzor nad aplikacijami s
pomočjo varnega seznama (white list), ki
omogoča izvajanje le pooblaščenim aplikacijam.
S tem zagotovimo varno izvajanje aplikacij brez
malware-a, spyware-a, keyloggerjev, trojancev,
črvov, virusov, groženj »ničtega dneva«. Prav tako lahko onemogočimo dostop nezaželeni ali
nelicencirani programski opremi in preprečimo
delovne prekinitve v podjetju.
Norman Application Control zagotavlja popolno malware zaščito in povečuje IT produktivnost in produktivnost končnih uporabnikov s
preprečevanjem neželenih aplikacij. 
(P.R.)

Norman Patch and 		
Remediation omogoča:
• Hitro, natančno in varno upravljanje s programskimi popravki
• Avtomatizirano zbiranje, analizo in dostavo popravkov
• Varnost pred črvi, trojanci, virusi in drugimi zlonamernimi grožnjami
• Enojno konsolidirano rešitev za heterogena okolja, ki zagotavlja učinkovito upravljanje ob občutnem zmanjšanju skupnih
stroškov lastništva (TCO)
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