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O PACOTE DE SEGURANÇA TUDO INCLUÍDO: A PROTEÇÃO COMPLETA PARA 
REDES DE TODOS OS TAMANHOS

G DATA 
ENDPOINT PROTECTION
BUSINESS

INFORMAÇÃO DE PRODUTO

também a proteção contra aparelhos 
USB nocivos através do USB Keyboard 
Guard integrado oferecem agora 
muito mais segurança para a sua 
empresa.

Há 30 anos a G DATA pesquisa para  
a sua segurança. O resultado:  
Excelente proteção abrangente  
para o seu computador que 
não lhe atrapalha graças à fácil 
instalação, bom funcionamento 
e excelente desempenho.

G DATA | SIMPLY SECURE

G DATA Endpoint Protection faz a 
proteção imediata de várias maneiras: 
Com segurança máxima através  
de proteção híbrida ativa com a  
tecnologia CloseGap e o melhor 
tempo de reação contra ameaças 
atuais.

O módulo opcional de Patch 
Management se integra 
perfeitamente à todas as políticas de 
atualização específicas da empresa.

A nova função AntiSpam do 
Exchange Plug-ins, o suporte para 
as distribuições adicionais da Linux e 

http://br.gdatasoftware.com/empresas


SIMPLY 
SECURE

Requisitos do sistema 
br.gdatasoftware.com/empresas/
system-requirements

 
CloseGap,  © 2013-16 G DATA Software AG.  
Microsoft®, Windows®, Windows® 10, Windows® 8, Windows® 7  
e Windows Vista™ são marcas registradas ou marcas da  
Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou outros países.

Informação de produto G DATA Endpoint Protection Business 14.0 / BR

PROTEÇÃO TOTAL MAIS POLICYMANAGER

PERFEITA PROTEÇÃO DOS CLIENTES

Tecnologia híbrida CloseGap Proteção máxima por meio de identificação proativa e baseada em 
assinatura

G DATA BankGuard Pagamentos online seguros, sem Add-on de navegador ou outro 
software necessário

Proteção baseada no comportamento Protege até mesmo contra vírus ainda desconhecidos

NOVO! Proteção contra 
vulnerabilidades nos programas 
instalados em sua rede corporativa

A proteção anti-exploit protege contra ameaças que aproveitam as 
falhas de segurança de programas instalados, de editores de texto a 
plugins do navegador

Proteção contra dispositivos 
USB nocivos

O USB Keyboard Guard integrado protege os clientes de maneira 
confiável contra dispositivos USB nocivos disfarçados de teclado

Proteção integrada contra spam e  
e-mails infectados

Add-on para Microsoft Outlook, assim como para contas POP3 e IMAP

Firewall de alto desempenho Controla todas as conexões de entrada e saída e protege contra 
ataques DoS, port scans e muito mais

OTIMIZADO! Antivírus para clientes  
Linux

Protege também o computador Linux na rede da empresa contra 
perigos da internet. Agora com suporte para ainda mais distribuições

NOVO! Gerenciamento centralizado  
de clientes Mac

Gerenciar confortavelmente computadores Apple instalados em redes 
corporativas

GESTÃO CENTRALIZADA
OTIMIZADO! Administração simples Comando centralizado de instalações, scans de vírus e direitos para 

todos os clientes

Dashboard claro Permite ao usuário uma fácil visualização de todas as informações 
relevantes com ajuda contextual

Comando remoto Possível também por interface web, em qualquer lugar – mesmo com 
navegadores móveis

Controle de dispositivos Determine quem pode usar pen drives USB, cartões de memória ou 
gravadores

Controle de aplicativos Decida quais programas podem ser instalados ou iniciados

Filtros de navegação e controle 
de uso da internet

Bloqueia os sites que quiser e limite o tempo de navegação

Conexão Active Directory Para inclusão de estruturas de grupos existentes e instalação 
automática de clientes

Gerenciamento de dispositivo móvel Administração centralizada de dispositivos finais móveis Android e 
iOS com proteção contra furto, controle de aplicativos,  
agenda telefônica corporativa, filtros de ligações e muito mais 
(funcionalidades podem variar a depender do sistema)

Inventário de software e hardware Apresentação detalhada do inventário completo

Suporte competente por telefone e 
e-mail

O desenvolvimento e o suporte próprio da empresa trabalham juntos 
para você na sede em Bochum

MÓDULOS OPCIONAIS
NOVO! Monitoramento de rede Monitorar toda a sua infraestrutura como servidores ou impressoras, 

usando métricas individualmente personalizáveis

Patch Management Atualizações de programas centralizadas para softwares da Microsoft 
e de terceiros

NOVO! Mail Security para Exchange Filtro antivírus e antispam para o Microsoft Exchange Server (2007-2016)

NOVO! Mail Security Gateway para Linux Proteja seus servidores Postfix/Sendmail de Linux com uma proteção 
antivirus e antispam eficaz

NOVO! Web Security Gateway para Linux Proteja a porta de entrada web dos seus servidores Squid com uma 
proteção antivírus e antiphising completa
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