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PRODUCTINFORMATIE

USB-apparaten met de geïntegreerde 
USB KEYBOARD GUARD biedt uw 
bedrijf nu nog meer zekerheid.

G DATA doet al 30 jaar onderzoek voor  
uw veiligheid. Het resultaat: uitstekende 
en uit gebreide beveiliging voor uw 
pc, die u eenvoudig kunt installeren, 
gemakkelijk kunt bedienen en de beste 
prestaties levert.

G DATA | SIMPLY SECURE.

G DATA ENDPOINT PROTECTION 
beschermt u meteen op meerdere 
manieren: met maximale bescherming 
door actieve hybride beveiliging met 
CloseGap-technologie en de beste 
reactietijd bij nieuwe bedreigingen.

De optionele Patch Management- 
module kan perfect worden  
geïntegreerd in elk bedrijfsspecifiek 
updatebeleid.

De nieuwe AntiSpam-functie van de 
Exchange-plug-in, de ondersteuning 
voor bijkomende Linux-distributies 
en de beveiliging tegen schadelijke 

Meer informatie vindt u op:  
www.gdata.nl / www.gdata.be

http://www.gdata.nl
http://www.gdata.be


SIMPLY
SECURE

PERFECTE CLIENTBEVEILIGING

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

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

Gedragscontrole Beveiligt ook tegen onbekende virussen

NIEUW! Beveiliging tegen  
gemanipuleerde USB-apparaten

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

Geïntegreerde beveiliging tegen 
spam en e-mails met virussen

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

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

GEOPTIMALISEERD! Antivirus 
voor Linux-clients

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

CENTRAAL BEHEER

Eenvoudige administratie 
en snel overzicht

Installaties, virusscans en rechten voor alle clients centraal 
beheren

Vereenvoudigd installatieoverzicht Met statusmeldingen en weergave van het installatieverloop

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

Extern beheer Ook overal mogelijk via webinterface – zelfs met mobiele 
browsers

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

Toepassingsbeheer Bepaal welke programma‘s mogen worden geïnstalleerd of 
gestart

Surffilter en controle op het 
gebruik van internet

Blokkeer desgewenst websites die niet tot het dagelijkse werk 
behoren en beperk de surfduur

Active Directory-verbinding Voor de overname van bestaande groepsstructuren en 
automatische client-installatie

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)

Software- en hardwarelijst Gedetailleerde weergave van de volledige inventaris

Deskundige ondersteuning  
per telefoon of e-mail

De supportafdeling werkt nauw samen met de developers in 
Duitsland

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

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

Patch Management Centraal gestuurde patches voor software van Microsoft en 
derden

AANVULLENDE PRODUCTEN

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

Systeemvereisten  
G DATA Security Client, ManagementServer,  
G DATA MailSecurity (32-bits / 64-bits): systemen  
met Windows 10 / 8 / 7 / Vista / XP (alleen 32-bits)  
Windows Server 2003 / 2008 / 2012,  
vanaf 1 GB RAM

G DATA MailSecurity  
(plug-in voor MS Exchange, 64-bits):  
Microsoft Exchange 2007 tot 2013

 
CloseGap,  © 2013-15 G DATA Software AG.  
Android is een handelsmerk van Google Inc. Gebruik van  
dit handelsmerk is afhankelijk van Google Permissions.  
Microsoft®, Windows®, Windows® 10, Windows® 8, Windows® 7  
en Windows Vista™ zijn geregistreer de handelsmerken of  
handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde  
Staten en/of andere landen.

Productinformatie G DATA ENDPOINT PROTECTION BUSINESS / NL

15
03

23
_G

DA
TA

_F
ac

tS
he

et
_E

nd
po

in
tP

ro
te

ct
io

nB
us

in
es

s_
NL

_0
1 

• 4
61

60
51

11
5 

• W
ijz

ig
in

ge
n,

 v
er

gi
ss

in
ge

n 
en

 d
ru

kf
ou

te
n 

vo
or

be
ho

ud
en

.


