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COMPLETE BESCHERMING VOOR NETWERKEN  
VAN ELKE GROOTTE

Door de onderliggende beveiligingstechnologieën 
van G DATA ENDPOINT PROTECTION BUSINESS wordt 
uw netwerk meervoudig beschermd: Door maximale 
veiligheid dankzij actieve hybride beveiliging met 
CloseGap-technologie en de beste reactietijd op 
actuele bedreigingen.

ONZE OPTIONELE MODULES VOOR UW 
INDIVIDUELE EISEN

 
MailSecurity en ClientBackup              

De mailserver-onafhankelijke en centrale Gateway-
oplossing (SMTP/POP3) beschermt betrouwbaar 
tegen virussen en spam en is beschikbaar voor alle 
mailservers zoals Exchange, Notes etc. Bovendien is  
er een plug-in voor Microsoft Exchange 2007 tot 2013. 
De ClientBackup beschermt tegelijkertijd betrouwbaar 
en volledig automatisch de gegevens van al uw 
bedrijfscomputers tegen verlies en manipulatie via 
regelmatige back-ups. MailSecurity en ClientBackup 
krijgt u samen in één module.

VEILIGHEID MET TRADITIE 

Al 29 jaar doet G DATA onderzoek naar uw veiligheid. 
Het resultaat: Uitstekende en uitgebreide bescherming 
voor uw bedrijf, dat dankzij de eenvoudige installatie, 
intuïtieve bediening en uitstekende prestaties niets in 
de weg staat. Als u nog vragen hebt, staat ons team 
voor uw klaar, het hele jaar door.

Dat noemen wij GERMAN SICHERHEIT.

PERFECTE VEILIGHEID VOOR WAT BELANGRIJK IS: 
UW IT-INFRASTRUCTUUR EN VAKKENNIS

Met deze moderne service bieden wij u alle voordelen 
van onze intelligente online-administratie. U profiteert 
daar al van vanaf het moment waarop uw G DATA 
Partner de G DATA MANAGED ENDPOINT SECURITY 
voor u heeft ingesteld. Door de snelle en eenvoudige 
schaling van licenties bent u direct zeer flexibel. U 
kunt direct reageren, bijvoorbeeld wanneer het aantal 
benodigde clients snel moet worden aangepast aan de 
actuele behoeften. Bovendien hoeft uw G DATA Partner 
niet meer voor elke IT-dienst ter plaatse te zijn. 

Dit betekent dat al uw middelen beschikbaar zijn voor 
uw waardevolle core business terwijl uw netwerk 24 
uur per dag goed beveiligd is. Dankzij een eenvoudig 
maandelijks facturatiemodel heeft u bovendien een 
transparant overzicht van de kosten dat gemakkelijk 
kan worden gecontroleerd zelfs bij uitbreiding van de 
werkzaamheden.

Met G DATA MANAGED ENDPOINT SECURITY 
profiteert u van betrouwbare, efficiënte en moderne 
beveiligingstechnologie gecombineerd met 
competente service 'Made in Germany'. Samen met 
individueel advies en het gemak van onderhoud 
op afstand via uw G DATA Partner alsmede korte 
responstijden, krijgt u een aantrekkelijk geprijsd, eerlijk 
en overtuigend totaalpakket dat u de best mogelijke 
zorg voor uw IT-Security garandeert.

MANAGED ENDPOINT SECURITY

VOORDELEN

 ¡ De veiligheid van uw IT-infrastructuur wordt 
bewaakt door experts

 ¡ De veiligheidsrichtlijnen worden afgestemd op uw 
specifieke infrastructuur

 ¡ Uw G DATA Partner implementeert en bewaakt 
deze richtlijnen

 ¡ Zo kunnen bij kritieke bedreigingen op tijd en 
betrouwbaar alle noodzakelijke maatregelen 
worden getroffen



PERFECTE CLIENTBESCHERMING
CloseGap-Hybridetechnologie Maximale bescherming door proactieve en op handtekening gebaseerde detectie

G DATA BankGuard 2.0 Veilig internetbankieren – geen Browser-Add-on of overige extra software nodig

Behaviour blocker Beschermt ook tegen onbekende virussen

Antivirus voor Linux-clients Beschermt ook de Linux-computer in het bedrijfsnetwerk van uw klanten tegen 
internetbedreigingen

CENTRAAL BEHEER
Managed IT Security Laat de beveiliging van uw netwerk over aan professionals en benut dankzij de geïntegreerde 

administratieservice uw eigen resources optimaal voor uw core business

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

Vereenvoudigd installatie-overzicht Met statusberichten en weergave van het installatieverloop

Herzien dashboard Voor een gebruiksvriendelijk overzicht van alle relevante informatie met contextgebaseerde hulp

Remote-besturing Ook via internetinterface overal mogelijk – zelfs met mobiele browsers

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

Toepassingscontrole Leg vast welke programma's geïnstalleerd of gestart mogen worden

Internetfilter Blokkeren van websites die niet werkgerelateerd zijn

Controle internetgebruik Indien gewenst kunt u de duur van het internetgebruik en ook de start- en eindtijd bepalen

Active Directory-koppeling Gebruikt uw bestaande groepsstructuren voor automatisering van implementatie

Mobile Device Management Centraal beheer van mobiele Android-eindapparaten met diefstalbeveiliging, App-controle, 
bedrijfstelefoonboek, belfilter etc.

Soft- en hardware-overzicht Gedetailleerde weergave van de gehele opstelling

Premiumondersteuning Ontwikkeling en Support werken in Bochum nauw samen – voor de beste ondersteuning uit 
eerste hand, in het Nederlands

OPTIONELE MODULE
MailSecurity Mailserveronafhankelijke en centrale Gateway-oplossing met virus- en spamfilter (SMTP/POP3) 

voor alle mailservers zoals Exchange, Notes etc. Inclusief plug-in voor MS Exchange 2007 tot 2013

Centrale clientback-ups Beveilig en beheer de gegevens van alle bedrijfs-pc's van uw klanten
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MEER INFO: GDATA.NL/GDATA.BE
Uw lokale G DATA Partner adviseert u graag.

© Copyright 2014 G DATA Software AG. Alle rechten voorbehouden. Herdruk, ook gedeeltelijk, is alleen toegestaan 
met schriftelijke toestemming van G DATA Software AG Deutschland. 

Microsoft, Windows, Outlook en Exchange Server zijn oftewel gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van 
Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen. Alle andere handelsmerken en merknamen zijn 
het eigendom van hun respectieve eigenaars en dienen als zodanig te worden behandeld.
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