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Bitdefender Security for Endpoints 1
rok zakres lic. 50-99 Edu.
Cena brutto

46,74 zł

Cena netto

38,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Producent

Bitdefender

Opis produktu
Komputery stacjonarne PC i Mac oraz serwery są
zabezpieczone przed złośliwym oprogramowaniem i
zagrożeniami internetowymi,
Zarządzanie dowolną liczbą komputerów i biur
Wyeliminowanie kosztów sprzętu,
Najlepsza ochrona i wydajność w niezależnych testach,
Możliwość wyboru między konsolą online i lokalną,
Zakres ochrony obejmuje:
stacje robocze Windows
stacje robocze Mac
serwery plików Windows

Bitdefender Security for Endpoints jest idealny, ponieważ daje najlepsze połączenie wiodącej w niezależnych testach wydajności i wykrywania, zaawansowanej konsoli zdalnej administracji ze stosunkiem jakości do ceny.

LISTA NAJWAŻNIEJSZYCH CECH

Produkt roku 2014
Nagroda Najlepsza Wydajność 2014 przyznawana jest
produktowi, który najmniej wpływa na szybkość
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komputera. W dziedzinie rozwiązań dla przedsiębiorstw
nagroda trafiła do Bitdefender Security for Endpoints. We
wszystkich testach certyfikacyjnych przeprowadzonych w
2014 roku Bitdefender Security for Endpoints wykazał się
najlepszą wydajnością jednocześnie zapewniając silną
funkcję ochronną, nie wykazując negatywnego wpływu na
szybkość komputera w trakcie codziennego użytkowania.

Zobacz listę najważniejszych funkcji zawartych w Security for
Endpoints

Zaawansowana
konsola
zarządzająca

W czołówce
wydajności i
ochrony

Filtrowanie treści
internetowych

Możesz łatwo zarządzać dowolną
liczbą komputerów za pomocą
nowej konsoli Control Center.
Zawiera ona zaawansowane filtry,
konfigurowalne opcje, polityki i
inne.

Niezależne badania wykazują, że
Bitdefender posiada
zaawansowane technologie
wykrywania zagrożeń i
optymalizacji, takich jak
Bitdefender Photon, które
prowadzą w rankingach testów
zabezpieczeń dla punktów
końcowych.

Zamiast ciągle uaktualniać
oprogramowanie o nowe moduły,
skorzystaj z Bitdefender, które
posiada wiele przydatnych funkcji
ochrony już od samego początku w tym funkcje antyphishingowe,
filtrowanie www oraz asystent
wyszukiwania.

Kompleksowa
ochrona # 1

Minimum czasu,
aby zainstalować i
skonfigurować

Zabezpieczenie
przed fałszerstwem,
zawsze aktualne

Zabezpieczenie, które
chroni komputer przed
wirusami, rootkitami,
malware, phishingiem,
utratą danych,
zagrożeniami
internetowymi i wieloma
innymi.

Zaawansowana
heurystyka, filtrowanie
www, asystent
wyszukiwania, skanowanie
USB, to wszystko po to by
zablokować całe malware
już na wejściu.

Bitdefender konsekwentnie
zajmuje pierwsze miejsce
w niezależnych testach,
dzięki czemu możesz się
zrelaksować, wiedząc, że
posiadasz najlepszą
ochronę.
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Konsola dostępna
natychmiast po rejestracji.

Automatyczne wykrywanie
komputerów w sieci za
pomocą Windows Network
Discovery – wdrażanie
oprogramowania jest
możliwe zdalnie, poprzez
link lub paczkę wysłaną na
adres e-mail.

Automatyczne
odinstalowywanie starych
rozwiązań.

Zacznij szybciej używając
szablonów polityk
bezpieczeństwa.

Wrażliwe dane i wydajność
mogą być zagrożone, gdy
użytkownik zapomni o
aktualizacji lub wyłączy
zabezpieczenia.

Bitdefender Security for
Endpoints automatycznie
instaluje aktualizacje, a
użytkownicy nie mogą
ingerować w ustawienia lub
wyłączyć ochrony.

Zwiększona
wydajność
pracowników

Zmniejszone koszty
dzięki uproszczonej
architekturze

Kontrola użytkownika, www
i aplikacji pozwala
administratorowi
ograniczyć lub nawet
zablokować pracownikom
dostęp do niektórych stron
internetowych lub aplikacji.

Dzięki zarządzaniu
scentralizowanemu
pracownicy nie muszą
aktualizować, monitorować
lub rozwiązywać
problemów bezpieczeństwa
i mogą skupić się w 100%
na biznesie.

Wdróż potężne, ale proste
rozwiązanie i wyeliminuj
potrzebę stosowania
dedykowanych serwerów
lub utrzymania personelu
IT.

Zmniejsz koszty poprzez
centralizację
bezpieczeństwa dla
dowolnej liczby
użytkowników lub klientów
do jednej konsoli.

Ustawienia polityk
bezpieczeństwa są
dostępne dla
zaawansowanych
administratorów, ale bez
zaplecza IT będziesz mógł
również skorzystać z
prostych szablonów

Idealny dla
resellerów i
dostawców
zabezpieczeń
Zarządzaj wszystkimi
zabezpieczeniami klientów
z tej samej zdalnej konsoli
dzięki scentralizowanemu
zarządzaniu.

Możliwość sprzedaży
licencji w abonamencie miesięcznym, kwartalnym
lub półrocznym.

Segreguj z łatwością od
najmniejszych do
największych wdrożeń.

Dostawca usługi może
dostosować branding dla
swoich konsoli i raportów.

Wielopoziomowe konta
partnerskie i klienckie.

Wymagania systemowe
Bitdefender Security for Endpoints chroni następujące systemy operacyjne:

Systemy operacyjne

Systemy operacyjne stacji roboczych:

Tablety i wbudowane systemy
operacyjne:

Windows 7, 8, 8.1
Windows Embedded
Windows Vista (SP1), Windows XP (SP3)

(10.8.x), Mavericks (10.9.x)
Mac OS X Lion (10.7.x), Mountain Lion
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Standard, POSReady,

2009, 7

Windows Embedded Enterprise 7

PC Edition
Windows XP Embedded (SP 2), Tablet

Systemy operacyjne serwerów:

Windows Server 2012, 2012 R2
2008, 2011
Windows Small Business Server (SBS)

Windows Server 2008, 2008 R2,

2003
Windows Small Business Server (SBS)

Windows Server 2003 (SP 1), 2003 R2

Windows Home Server
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