Endpoint Security
voor bedrijven

Uw concurrentievoordeel: beveiligde infrastructuur
G DATA biedt de ideale oplossingen voor de volledige beveiliging van uw IT-netwerk: onze bekroonde
beveiligingstechnologie in combinatie met een overzichtelijke en gebruiksvriendelijke management‑
console. Bovendien zorgen onze goed gestructureerde en begrijpelijke rapporten voor meer inzicht.
Dit geldt niet alleen voor kleine netwerken met een beperkt aantal clients, maar ook voor decentrale
en heterogene infrastructuren. Afhankelijk van de specifieke uitdagingen van uw netwerk kiest u een
pakket met functionaliteiten en optionele extra modules.

Maximale beveiliging voor uw systemen

Onze oplossingen
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Antivirus
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Client Security
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Virusbewaker met hybride CloseGap-technologie
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Anti-Ransomware
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Gedragscontrole van bestanden
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Beveiliging tegen veiligheidslekken in geïnstalleerde
software
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Beveiliging van online bankieren en browsers

n

n

n

Bescherming tegen malware en phishing bij het surfen
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Bescherming tegen gemanipuleerde USB-apparaten
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DeepRay® met kunstmatige intelligentie
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Gedragsherkenningstechnologie BEAST
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Light Agent voor virtual machines
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Endpoint Security

Firewall

Mobile Device Management
Realtimebeveiliging
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Diefstalbeveiliging
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App- en contactfilter
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Gegevensbeveiliging & IT Compliance
Antispam
Web-content- & internet-gebruikscontrole
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Apparaatcontrole
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Gebruikscontrole via black- of whitelisting
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Reporting & IT Audits
Report Manager
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Software- en hardwarelijst
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Eenvoudig (remote) beheer met richtlijnoverdracht
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Deployment ook op niet specifieke server mogelijk
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Active Directory-verbinding
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Multi Tenancy mogelijk
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⁄ De functies van de clientsoftware kunnen iets verschillen, afhankelijk van het besturingssysteem.

Optionele modules
Patch Management
Kwetsbaarheden in populaire softwaretoepassingen zijn geliefd bij hackers. Daarom zijn
regelmatige updates voor al uw software essentieel. Met ons Patch Management dicht u
deze zwakke punten snel en efficiënt af.

Voeg snel en eenvoudig
extra modules toe aan uw
basisoplossing van G DATA,
zonder extra installatie.
Zo kunt u uw beveiliging
gericht versterken.

Server & Gateway Security
G DATA beveiligt het volledige netwerkverkeer dat via uw mailserver, proxyserver of file‑
server loopt, nog voordat het aankomt op uw endpoints. Zo worden ook de smartphones
en andere privéapparaten van medewerkers of bezoekers die gebruikmaken van het
netwerk optimaal beschermd. Kies uit onze diverse modules eenvoudig de passende
oplossing voor uw implementatie:

¡ Exchange Mail Security
¡ Linux Mail Security Gateway
¡ Linux Web Security Gateway

Endpoint Security als Managed Service
Met outsourcing van uw IT-beveiliging profiteert u van alle voordelen van Endpoint
Protection Business. Uw G DATA partner neemt alle beveiligingstaken kostenefficiënt
van u over, van deployment van de software op uw clients tot aan de instellingen van uw
firewall. Uw processen blijven ononderbroken draaien, zodat u zich kunt concentreren
op uw eigenlijke werk.
Ook beschikbaar als cloud-oplossing met beheer via Microsoft Azure.

Getest. Bewezen. Bekroond.

Redenen om te kiezen
voor G DATA
Ruim 30 jaar ervaring
In 1987 hebben we de eerste antivirussoftware ter wereld ontwikkeld. Tegenwoordig lopen
we voorop met innovatieve oplossingen voor de IT-beveiliging, die regelmatig worden
bekroond door Duitse en internationale vaktijdschriften en onafhankelijke instituten.

Betrouwbaar en veilig
Onderzoek en softwareontwikkeling worden uitsluitend in Duitsland uitgevoerd.
Onze oplossingen voldoen aan de strenge Duitse en Europese wetten voor
gegevensbescherming en bevatten geen achterdeuren voor geheime diensten.

Nederlandstalige support
Bij vragen of problemen staat ons Nederlandstalig support team voor u klaar
van maandag tot vrijdag van 9u tot 17u.

Volledige verdediging
Van de modernste Security-software met KI-technologieën tot
Security Awareness Trainingen: bij G DATA vindt u alles op één plek,
zodat u zich succesvol tegen cybercrime kunt verdedigen.

Bedrijfscloud of bedrijfsdief?

De digitale toekomst zit vol zakelijke kansen en mogelijkheden,
maar ook vol met malware, cyberaanvallen, backdoors en
bedrijfsspionage. Digitale bescherming vormt daarmee de basis
voor onafhankelijk zakelijk handelen.
Met de G DATA CyberDefense-concepten kunnen concerns en
eenmanszaken zich optimaal voorbereiden en zich concentreren
op wat voor hun bedrijf echt geldt: de verdere vooruitgang.

Nieuwsgierig naar onze oplossingen?
Ontdek wat G DATA voor u kan doen:

gdata.nl/bedrijven
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