unfollow the traditional

GravityZone Business Security
Bitdefender GravityZone Business Security é um pacote de serviços de segurança
projetado para pequenas e médias empresas, o produto nº1 no ranking de segurança com
uma simples console de gerenciamento centralizado de estações de trabalho e servidores.

"Durante um ano de difíceis testes na indústria,
Bitdefender Endpoint Security superou
consistentemente toda a concorrência uma
combinação excepcional de eficiência e segurança
para usuários corporativos”.
Andreas Marx, CEO of AV-TEST

UNFOLLOW THE TRADITIONAL
Bitdefender GravityZone Business Security é uma solução de segurança poderosamente
simples. Diferente de outras soluções, Bitdefender não substitui performance por proteção e
não causa lentidão nos computadores.
Com Bitdefender GravityZone Business Security, você pode se concentrar em seu negócio
Você já tem problemas suficientes para cuidar em sua empresa. Agora você pode começar a se
concentrar mais em outros negócios e esquecer problemas de segurança. Você não precisa ser
um administrador de TI avançado para gerenciar o Bitdefender GravityZone Business Security. Ele
pode ser instalado em minutos e administrado por usuários sem experiência em TI
Com Bitdefender GravityZone Business Security, você economiza tempo e dinheiro
A versão de Bitdefender GravityZone Business Security é totalmente baseada em Web, o que faz
com que a administração do software de antes executado em PCs, seja feita na nuvem,
economizando dinheiro gasto em hardware. Se você precisa proteger escritórios em outros
lugares, você será beneficiado com a segurança centralizada fornecida pela Bitdefender,
eliminando os custos de aquisição e manutenção de hardware para cada empresa.
Com Bitdefender GravityZone Business Security, você usufrui da melhor proteção e performance
Com certeza você já utilizou muitos produtos de proteção para a sua empresa. Agora é a hora de utilizar
Bitdefender GravityZone Business Security , o Antivírus e antimalware classificado em primeiro lugar de
forma consistente em testes independentes, combinando proteção e desempenho.

unfollow the traditional

PRINCIPAIS CARACTERISTICAS
Menos trabalho
Fácil instalação e
fácil gerenciamento

•
•

Desinstalação automática de sistemas antigos
O acesso a console está disponível imediatamente após o registro

•

Descubra automaticamente os computadores que estão em rede através do
descobrimento de redes do Windows

•
•

Rápida inicialização com modelos de políticas de segurança
Definições de política granular estão disponíveis para administradores avançados,
mas aqueles sem experiência em TI também vão encontrar uma solução simples para
gerenciar

•

Implemente uma solução poderosamente simples e elimine a necessidade de
servidores dedicados, manutenção e mão de obra em TI

•

Reduza custos e centralize a segurança de vários usuários em uma única console

•

Com o gerenciamento centralizado, os funcionários não precisarão atualizar, monitorar
ou solucionar problemas de segurança e pode se concentrar 100% no trabalho.

•

Bitdefender está constantemente em primeiro lugar em testes independentes, por
isso, fique tranquilo! A segurança de sua empresa está com a melhor proteção do
mercado!

•

As soluções Bitdefender protegem computadores contra vírus, rootkits, malwares,
phishing, perda de dados, as ameaças da web e muito mais.

•

Heurística avançada, filtro da web, consultor de buscas e varredura de USB para
bloquear entrada de malwares.

•

Atualizações são feitas automaticamente, usuários comuns não podem acessar ou
alterar as configurações de segurança.

Reduza custos
Console de
segurança baseada
na Web, elimina
necessidade de
hardware

Fique tranquilo
Esqueça
problemas de
seguranças

REQUISITOS DE SISTEMA
Windows
Sistems operacionais de estações de
trabalho: Windows 10, 8.1,8, 7, Vista
(SP1, SP2), XP (SP3).

Mac

Linux

Mac OS X Lion 10.7 ou posterior, Mac OS X Mountain
Lion 10.8 ou posterior, Mac OS X Mavericks 10.9 ou
posterior, Mac OS X Yosemite 10.10 ou posterior.

Tablet e sistemas operacionais
incorporados: systems: Windows
Embedded Standard 7, POSReady 7,
Enterprise 7, POSReady 2009, Standard
2009, XP incorporado com SP 2, XP
Tablet PC Edition. Módulos específicos
de sistema operacional devem ser
instalados para sistemas operacionais
incorporados

Sistemas
superior,
superior,
superior,
superior,

operacionais Linux: Ubuntu 10.04 LTS ou
Red Hat Enterprise Linux / CentOS 5.6 ou
SUSE Linux Enterprise Server 11 ou
OpenSUSE 11 ou superior, Fedora 15 ou
Debian
5.0
ou
superior

Sistemas operacionais de servidor:
Windows Server 2012, 2012 R2,
Windows Small Business Server (SBS)
2011, Windows Small Business Server
(SBS) 2008, Windows Server 2008 R2,
Windows Server 2008, Windows Small
Business Server (SBS) 2003, Windows
Server 2003 R2, Windows Server 2003
com Service Pack 1, Windows Home
Server
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