
PERFECTE BESCHERMING 
VOOR BEDRIJVEN
IT-BEVEILIGINGSOPLOSSINGEN

UITDAGINGEN

 ¡ Gerichte aanvallen nemen 
toe en kunnen hoge kosten 
veroorzaken

 ¡ Cybercriminelen gaan steeds 
professioneler te werk

 ¡ IT-beveiliging wordt een steeds 
complexer thema

 ¡ Mobiele toestellen maken 
netwerken steeds heterogener

G DATA OPLOSSING

 ¡ Continu onderzoek en ont-
wikkeling om snel op nieuwe 
bedreigingen te reageren

 ¡ Efficiënte cloud- en gedrags-
gebaseerde beveiliging tegen 
aanvallen

 ¡ Beveiliging van gedecentrali-
seerde en heterogene  
netwerken van elke grootte

 ¡ Automatische beveiliging voor 
alle clients, inclusief Mobile 
Device Management

KLANTENVOORDELEN

 ¡ Doeltreffende beveiliging  
van IT-infrastructuur

 ¡ Bescherming van knowhow

 ¡ Lagere bedrijfskosten

 ¡ Minimalisering van risico’s

Wij combineren onze 
bekroonde beveiliging met een 
overzichtelijke, gebruiksvriendelijke 
managementconsole en goed 
gestructureerde, duidelijke 
rapportage mogelijkheden. Dat 
geldt voor netwerken van elke 
grootte – met vijf of vijfduizend 
clients. G DATA oplossingen kunnen 
IT-infrastructuur doeltreffend 
beveiligen en tegelijk de 
onderhouds- en beheerkosten 
verminderen.

STRESSVRIJE IMPLEMENTATIE

De oplossingen van G DATA kunnen 
met enkele muiskliks worden 
geïnstalleerd. Met onze eenvoudige 
installatie wizard kan de gebruiker 
de centrale servercomponenten 
snel installeren. Dankzij de 
beheerinterface kunnen de 
componenten ook snel in 
heterogene omgevingen worden 
geïmplementeerd.

LAGERE TOTAL COST OF 
OWNERSHIP

Onze oplossingen helpen de total 
cost of ownership te verlagen. 
De G DATA Administrator brengt 
alle beheeropties samen in één 
gebruikersinterface. Dat bespaart 
tijd en geld. Beheerders van grote 
bedrijfsnetwerken behouden 
op elk moment het overzicht en 
hebben toegang tot alle relevante 
instellingen, zonder te worden 
beperkt door complexe menu’s.

PERFECT SCHAALBAAR VOOR UW 
INFRASTRUCTUUR

De oplossingen van G DATA 
overtuigen door hun uitgebreide 
beveiligingsfuncties die 
met extra modules kunnen 
worden uitgebreid. Zo kan de 
beveiligingsoplossing gemakkelijk 
worden afgestemd op de  
behoeften en het netwerk van  
uw klant.

Als een van de toonaangevende bedrijven in IT-beveiliging kunnen we 
terugkijken op 30 jaar ervaring. Daardoor kunnen we snel reageren op 
nieuwe uitdagingen en bedreigingen. De beveiligingsoplossingen van 
G DATA bieden beveiliging waarop uw klanten kunnen vertrouwen. Ze 
zijn afgestemd op hun behoeften en kunnen aan de grootte van elk 
bedrijf worden aangepast.

SIMPLY
SECURE



ANTIVIRUS 
BUSINESS

CLIENT SECURITY 
BUSINESS

ENDPOINT 
PROTECTION BUSINESS

MANAGED 
ENDPOINT SECURITY

PERFECTE CLIENTBEVEILIGING
De basisbeveiliging voor  
het netwerk

Netwerkbeveiliging PLUS  
firewall en AntiSpam

Complete beveiliging  
PLUS PolicyManager

Complete beveiliging  
als Managed Service

Hybride CloseGap-beveiliging Maximale beveiliging door proactieve herkenning op basis van virusdefinities n n n n

G DATA BankGuard Veilig online betalingsverkeer – geen add-on voor de browser of andere software nodig n n n n

Gedragscontrole Beveiligt ook tegen onbekende virussen n n n n

NIEUW! Beveiliging tegen gemanipuleerde  
USB-apparaten

De geïntegreerde USB KEYBOARD GUARD beschermt clients betrouwbaar tegen gemanipuleerde  
USB-apparaten die zich als toetsenbord voordoen

n n n n

Geïntegreerde beveiliging tegen spam en  
e-mails met virussen

Add-on voor Microsoft Outlook en voor POP3- en IMAP-accounts
n n n

Sterke firewall Bewaakt alle inkomende en uitgaande verbindingen en beschermt tegen DoS-aanvallen, poortscans en veel meer n n n

GEOPTIMALISEERD! Antivirus voor Linux-clients Beveiligt ook Linux-computers in het bedrijfsnetwerk tegen gevaren op internet. 
Nu met ondersteuning voor nog meer distributies

n n n n

CENTRAAL BEHEER
Managed Services Diensten met hoge marges aanbieden met de geïntegreerde administratieservice n

Eenvoudige administratie en snel overzicht Installaties, virusscans en rechten voor alle clients centraal beheren n n n n

Vereenvoudigd installatieoverzicht Met statusmeldingen en weergave van het installatieverloop n n n n

Overzichtelijk dashboard Voor een gebruiksvriendelijk overzicht van alle relevante informatie met contextgebaseerde helpfunctie n n n n

Extern beheer Ook overal mogelijk via webinterface - zelfs met mobiele browsers n n n n

Apparaatcontrole Bepaal wie USB-sticks, geheugenkaarten of branders mag gebruiken n n

Toepassingsbeheer Bepaal welke programma‘s mogen worden geïnstalleerd of gestart n n

Surffilter en controle op het gebruik van internet Blokkeer desgewenst websites die niet tot het dagelijkse werk behoren en beperk de surfduur n n

ActiveDirectory-verbinding Voor de overname van bestaande groepsstructuren en automatische client-installatie n n n n

GEOPTIMALISEERD! Mobile Device Management Centraal beheer van Android- en iOS-toestellen met diefstalbeveiliging, app-beheer, bedrijfstelefoonboek,  
oproepfilter en veel meer (features kunnen per systeem verschillen)

n n n n

Software- en hardwarelijst Gedetailleerde weergave van de volledige inventaris n n n n

Deskundige ondersteuning per telefoon of e-mail De supportafdeling werkt nauw samen met de developers in Duitsland n n n n

OPTIONELE MODULES
GEOPTIMALISEERD! MailSecurity Centrale gateway-oplossing onafhankelijk van mailservers met virus- en spamfilter (SMTP/POP3)  

voor een onbeperkt aantal mailservers zoals Exchange, Notes enz. Inclusief plug-in voor MS Exchange 2007 tot 2013
n n n n

Centrale client back-ups Beveilig en beheer de gegevens op de bedrijfscomputers van uw klanten n n n n

PatchManagement Centraal gestuurde patches voor software van Microsoft en derden n n n n

AANVULLENDE PRODUCTEN
G DATA ANTIVIRUS VOOR MAC Voor een naadloze bescherming van het netwerk: uitgebreide realtimebeveiliging tegen virussen,  

Trojans en andere vormen van malware speciaal voor MAC OS-clients
n n n

	 n Inbegrepen n Optioneel

ONZE OPLOSSINGEN 
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PATCH  
MANAGEMENT 

Veiligheidslekken in veelgebruikte 
software zijn een van de 
belangrijkste aanvalsmethoden. 
Daarom moeten alle programma’s 
regelmatig worden bijgewerkt. 
PatchManagement zorgt ervoor dat 
veiligheidslekken snel en efficiënt 
worden gesloten. 

MAIL  
SECURITY 

Bestandsbijlagen in e-mails kunnen 
malware bevatten. Spamberichten 
verspillen geld, waardevolle tijd en 
middelen. MailSecurity beveiligt 
e-mails nog voor ze de clients 
bereiken en verwijdert malware en 
spam in inkomende en uitgaande 
e-mails. 

CLIENT  
BACKUP 

Uitgebreide malwarebeveiliging is 
cruciaal – soms is een hardware-
defect of een stroom panne echter 
al voldoende om de gegevens 
te vernietigen. De module 
ClientBackup beschermt uw klanten 
door regelmatig en automatisch een 
back-up te maken van alle gegevens.
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“AAN ONZE IT-BEVEILIGING STELLEN WE DEZELFDE EISEN ALS AAN ONSZELF: 
KWALITEIT MADE IN GERMANY. DAAROM HEBBEN WE VOOR G DATA GEKOZEN.”  
Timo Erlemann, hoofd van IT, Vogler GmbH & Co. KG

PERFECTE BESCHERMING VOOR BEDRIJVEN
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. BEZOEK ONS OP B2B.GDATASOFTWARE.COM

© Copyright 05/2015 G DATA Software AG. Alle rechten voorbehouden. Nadruk, ook gedeeltelijk, 
alleen mits schriftelijke goedkeuring van G DATA Software AG, Duitsland. 

Microsoft, Windows, Outlook en Exchange Server zijn geregistreerde handelsmerken of handels-
merken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen. Alle andere han-
delsmerken en merknamen zijn eigendom van hun betreffende eigenaars en moeten overeen-
komstig worden behandeld.

ALTIJD TOT UW DIENST

Als er vragen zijn over onze 
producten, modules of functies, 
staat ons service- en supportteam 
voor u klaar, 24 uur per dag, 365 
dagen per jaar.

Ons supportteam werkt nauw 
samen met de afdeling voor 
onderzoek en ontwikkeling om een 
optimale ondersteuning uit eerste 
hand te bieden bij alle vragen over 
onze producten.

BEKROONDE BEVEILIGING 

De producten van G DATA zijn 
gecertificeerd volgens Duitse 
veiligheidsnormen die tot de 
strengste ter wereld behoren. 
We zijn uitgeroepen tot meest 
innovatief IT-beveiligingsbedrijf in 
Europa voor onze ontwikkeling. 

De bedrijfsoplossingen van G DATA 
bieden bekroonde beveiliging 
en een uitgebreid aantal speciale 
functies voor bedrijfsnetwerken. 
Uw klanten kunnen erop 
vertrouwen dat we ook in de 
toekomst tijdig elke technologische 
uitdaging zullen herkennen en de 
juiste oplossing zullen bieden. 

Met het eenvoudige licentiebeheer 
kan de bedrijfsbeveiliging op elk 
moment flexibel en eenvoudig 
worden uitgebreid met bijkomende 
clients of functies.

Onze beveiligingsoplossingen 
kunnen snel worden geïnstalleerd, 
zijn gebruiksvriendelijk, vertragen 
de computer niet en beïnvloeden 
de hardwareprestaties niet.

Met G DATA kiest u voor SIMPLY 
SECURE.

 ¡ IPACSO: G DATA is het meest  
innovatieve bedrijf in 2014 op het  
gebied van IT-beveiliging. 
 

 
 

 

 ¡ AV-TEST (jan/feb 2014): Hoogste score 
voor beveiliging en gebruiksvriendelijk-
heid (G DATA ANTIVIRUS BUSINESS 13).

 
 

 ¡ Virus Bulletin VB 100 (april 2014):  
“Succesreeks wordt vervolgd. G DATA  
wint opnieuw een VB100 Award met veel 
bravoure.”

WAAROM G DATA?

PERFECTE BESCHERMING VOOR BEDRIJVEN

SIMPLY
SECURE

https://b2b.gdatasoftware.com/

