unfollow the traditional

GravityZone Advanced Business Security
GravityZone Advanced Security Business é uma solução de segurança “tudo em um” que
inclui proteção e gerenciamento de segurança unificado para estações de trabalho,
servidores, e-mail e dispositivos móveis.

"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
Ao contrário das soluções tradicionais que combinam patchs baseado em Windows, o Bitdefender
GravityZone combina todos os serviços de segurança que uma empresa precisa em uma única
plataforma de entrega e oferece a melhor combinação de proteção e desempenho.
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PRINCIPAIS BENEFICIOS
Proteção abrangente e eficaz em termos de custos X benefícios
Bitdefender GravityZone Business Security oferece às organizações uma proteção eficaz para
estações de trabalho, servidores físicos ou virtuais e para dispositivos móveis, com uma licença por
dispositivo. Proteção para Exchange sem custos adicionais, o numero de caixas de e-mails
protegidas é proporcional ao número de licenças.
Lider em segurança antimalware e antispam
Bitdefender Endpoint Security ganhou com Melhor Perfomance no AV-Test Award 2014 e a melhor
pontuação geral para proteção, desempenho e usabilidade. A única solução a ganhar em todas as
categorias no VBSpam. O Bitdefender consistentemente registra detecções de spam maiores que os
concorrentes.
Gerenciamento de Segurança simplificada
As empresas podem usar o console de gerenciamento hospedado na nuvem ou podem implementar
o console localmente. Baseado em um Linux voltado para appliances virtuais, a console local do
Bitdefender pode ser configurado e está pronto para uso em menos de 2 horas. Opções granulares e
integrações com o Active Directory, Citrix XenServer ou VMware vCenter economizam tempo e
agilizam os processos de segurança.

PRINCIPAIS CARACTERISTICAS
• Um console de gerenciamento centralizado
oferecendo fácil implantação e execução de
políticas de segurança para qualquer tipo e número
de endpoints em qualquer local;
• Integração com o Active Directory, VMware e
Citrix (console on-premise);
• Um agente cobrindo qualquer plataforma de
virtualização, provedores de serviço em nuvem,
sistemas operacionais e dispositivos físicos;

• Múltiplas camadas de segurança para endpoints:
antivírus e antimalware com monitoramento
comportamental, proteção contra ameaças, controle
de aplicativos e sandboxing (criação de uma máquina
virtual dentro do antivírus para análise de
comportamento do arquivo), firewall, controle de
dispositivos e controle de conteúdo com anti-phishing
e anti-spam para servidores de email Exchange.

Cobertura Universal
• Qualquer endpoint: Físico, virtuais e em nuvem;
• Qualquer tipo: Estação de trabalho, servidor, sistemas
embedded, móvel;
• Qualquer sistema operacional: Windows, Linux, Mac;
• Qualquer plataforma de virtualização: VMware, Citrix,
Microsoft Hyper-V, KVM, Oracle;
• Organizações de qualquer porte: Escalas de dezenas a
milhões de terminais apenas clonando os appliances
virtuais;
• Qualquer ambiente: datacenters, redes locais, redes
mistas, nuvem privada, nuvem pública e nuvem híbrida;
• Servidores de segurança centralizados, que “tomam
conta” do escaneamento de maquinas físicas ou virtuais
levando cada arquivo para esse servidor escanear ao invés
de cada máquina faze-lo
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REQUISITOS DE SISTEMAS
Windows
Sistema operacional de
estações de servidores:
Windows 10, 8.1,8, 7, Vista
(SP1, SP2), XP (SP3).
Tablets e sistemas
operacionais
incorporados:
Windows incorporado
com 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.

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

Email e móveis

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

Servidores de email:
•

Exchange 2007,
2010, 2013

•

Fisicos e servidores
virtuais

•

Funções: Edge,
Hub e Mailbox

•

Protocolos: SMTP,
MAPI, Exchange
ActiveSync
Plataformas móveis
•

Apple iPhones e
iPad tablets

•

Android
smartphones e
table

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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