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Napredni varnostni sistemi za podjetja – Bitdefender

Preizkusite nekaj novega v podjetju
..Bitdefender – le kdo ne pozna naprednih varnostnih rešitev podjetja Bitdefender? Že leta v njihovem laboratoriju programerji ustvarjajo
nove inteligentne mehanizme, ki na področju sodobnih varnostnih sistemov orjejo ledino..

Da je tehnologija na najvišjem nivoju, priča tudi
dejstvo, da so nekatera konkurenčna podjetja
kupec tehnologije Bitdefender, ki jo vgrajujejo v
svoje rešitve.
V svetu IT so bile predhodno poznane predvsem
protivirusne rešitve za fizične uporabnike, nedolgo nazaj pa je Bitdefender stopil v ospredje z naprednimi varnostnimi sistemi za podjetja. Bitdefender Gravity Zone je sistem za večja podjetja.
Odlikujejo ga zanesljivost, razširljivost, modularna
zasnova, napredna tehnologija detekcije in eliminacije groženj, proaktivni sistemi, centralni nadzor
nad delovnimi postajami, virtualnimi strežniki in
pametnimi mobilniki v podjetju, odlična integracija z različnimi virtualizacijskimi okolji, minimalna
poraba virov in enostavno upravljanje.
Bitdefender nudi primerne rešitve za vsako
podjetje, pa naj bo to majhno podjetje s petimi zaposlenimi ali več tisoč zaposlenimi. Imate
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manjše podjetje brez strežnikov in celo
sodelavce na različnih lokacijah, želite pa centralno upravljanje sistema, ker naj bi za omrežje
skrbel en sam informatik? Ni problema – klienta namestite na računalnike v podjetju (Automatic Network Discovery – remote, link &
email deployment), pregled nad omrežjem in
nastavljanje sistema pa opravljate na varni
nadzorni plošči v oblaku. Bolj enostavno skoraj
ne more biti. Prednost tako imenovane rešitve
v oblaku sta poleg enostavne vzpostavitve
zaščite uporabnikov v omrežju in izven njega

ter nepotrebne strežniške infrastrukture za vzpostavitev sistema tudi pregled in administracija od koderkoli s spletnim brskalnikom,
brez potrebe po povezavi VPN.
Rešitve Bitdefender že v osnovi vsebujejo funkcionalnost dvojnega požarnega zidu. Sistem bdi nad
internetnimi povezavami in preprečuje nepo
oblaščen dostop (tudi po brezžičnem omrežju).
Prav tako lahko na centralni nadzorni plošči (Control Center) blokirate spletne strani in aplikacije v
podjetju (na primer družbena omrežja, neprimerne strani in aplikacije) z možnostjo terminske deblokade, na primer med malico.
Kako pogosta je uporaba pametnih mobilnikov ali
tablice, ki so priključeni na vaše brezžično omrežje
in morebiti celo dostopajo do skupnih datotek?
Samo en nepreviden uporabnik brez zaščite na
mobilniku je dovolj, da zažene datoteko z zlonamerno kodo, zato je zaželena uporaba mobilne
zaščite Bitdefender Mobile Security.
Distributer za Bitdefender je podjetje Kron Telekom,
d. o. o. Vabljeni ste, da se tudi sami prepričate o kakovosti varnostnih sistemov Bitdefender z brez
plačno testno vzpostavitvijo v svojem podjetju.
Vsem zainteresiranim nudi strokovno pomoč naša
Bitdefenderjeva tehnična ekipa. Rešitve si je
mogoče ogledati v živo tudi v našem podjetju. (P. R.)

Izkoristite priložnost in tudi v svojem podjetju namestite zaščito Bitdefender po akcijskih
cenah! Za ponudbo se obrnite na Kron Telekom, d. o. o., ali enega izmed pooblaščenih
zastopnikov: IT Tim, d. o. o., Pc Pro, d. o. o., Redox, d. o. o., ali Glavnomesto, d. o. o.
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