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G DATA  
ANTIVIRUS 
BUSINESS 
WOLNOŚĆ OD WIRUSÓW TO BRAK PROBLEMÓW I WYŻSZA 
EFEKTYWNOŚĆ TWOICH PRACOWNIKÓW.

G Data AntiVirus chroni twoją sieć firmową wykorzystując uznaną i wielokrotnie nagradzaną technologię 
antywirusową. Oprogramowanie G Data oferuje centralne zarządzanie, automatyczną ochronę serwerów, 
stacji roboczych, notebooków i urządzeń mobilnych z systemem Android.



Wymagania programów

G Data Security Client, ManagementServer, 
G Data MailSecurity (32/64 bit):  
Windows 8/7/Vista/XP (tylko 32 bit),  
Windows Server 2003/2008/2012, od 1 GB RAM

G Data MailSecurity (MS Exchange Plugin, 64 bit): 
Microsoft Exchange 2007/2010/2013

Android jest znakiem towarowym Google Inc. 
Użycie tego znaku wymaga uzyskania zgody 
Google Inc. 

Microsoft®, Windows®, Windows Vista™, 
Windows®8 i Windows®7 są znakami 
towarowymi Microsoft Corporation 
zastrzeżonymi w USA i/lub innych krajach.
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Doskonała ochrona serwerów i stacji roboczych

Technologia hybrydowa CloseGap najlepsza ochrona dzięki ochronie proaktywnej oraz 
maksymalnie aktualnym bazom sygnatur

G Data BankGuard 2.0 bezpieczna bankowość bez potrzeby instalowania zbędnych 
dodatków do przeglądarki

Kontrola zachowania obrona przed nieznanymi zagrożeniami, szkodnikami, 
wirusami

Antywirus dla Linuxa ochrona stacji roboczych z systemem Linux w sieci firmowej

Centralne zarządzanie

Prosta administracja i przejrzysty interfejs zdalne instalacje, skanowanie i zarządzanie klientami w sieci

Raport instalacji status oraz historia dotychczasowych instalacji

Zaprojektowany na nowo dashboard intuicyjne okno do przeglądu wszelkich istotnych informacji 
o systemie wraz z podpowiedziami kontekstowymi

Zdalne administrowanie zarządzaj siecią z okna przeglądarki na urządzeniu mobilnym 
korzystając z zabezpieczonego połączenia

Synchronizacja z Active Directory odwzorowanie struktury organizacyjnej i automatyczna 
instalacja klientów

Mobile Device Management centralne zarządzenie urządzeniami mobilnymi z Androidem 
w sieci firmowej - funkcje antykradzieżowe, kontrola 
instalowanych aplikacji, filtr połączeń

Katalog sprzętu i oprogramowania zestawienie wykorzystywanych urządzeń i zainstalowanego 
oprogramowania w sieci firmowej

Aktualizacje i pomoc techniczna darmowa aktualizacja do najnowszej wersji programu 
w ramach licencji oraz polskojęzyczna pomoc techniczna na 
wypadek kłopotów

Moduły opcjonalne

MailSecurity centralny filtr spamu i zagrożeń (SMTP/POP3) dla dowolnego 
serwera poczty - Exchange, Domino itp. Zawiera plug-in dla 
MS Exchange od wersji 2007 do 2013

Centralne kopie zapasowe zabezpieczaj oraz zarządzaj danymi w sieci firmowej

PatchManagement centralne zarządzanie aktualizacjami oprogramowania na 
stacjach klienckich

Antywirus dla Mac kompleksowa ochrona dla komputerów z systemem Mac OS 
w Twojej sieci


