
 Endpoint Security
براى شرکت ها

باالترین درجه امنیت براى سیستم هاى شما

مزیت رقابتى شما: برخوردارى از زیرساخت محافظت شده
محافظت کنید:  ما به شما راهکارهاى ایده آل در زمینه امنیت فناورى اطالعات ارائه مى دهیم تا بتوانید از شبکه تان به طور کامل 

 ترکیبى از فناورى هایى که خود جوایز متعددى کسب کرده اند، با یک کنسول مدیریتى که استفاده از آن ساده است  و امکان مدیریت 
چندین کالینت را دارد و همچنین  امکان  گزارش دهى جامع و خوش ساختار را به شما ارائه مى  دهد  این ترکیب، براى شبکه هاى 
زدایى شده و  ناهمگون نیز قابل کاربرد است. شما   ، با تعداد اندکى کاربر و همینطور زیرساخت هاى فناورى اطالعات تمرکز   کوچک 
بسته به الزامات خود، مى توانید از میان گستره اى از توابع ماژول هاى انتخابى و اضافى موجود در این راهکار، موارد مدنظر خود را 

انتخاب کنید.
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ماژول هاى انتخابى
(مدیریت پچ )وصله امنیتى

 در نرم افزارهایى که مرتباً مورد استفاده قرار مى گیرند، آسیب پذیرى ها در زمره متداول ترین نقاط  
امکان  ى  واسطه  به  شوند.  روزرسانى  به  منظم  طور  به  باید  ها  برنامه  تمامى  بنابراین  هستند.  حمله  

مدیریت وصله هاى امنیتى، مى توانید شکاف هاى امنیتى را خیلى سریع و موثر ببندید و ترمیم کنید.

(امنیت سرور و دروازه )گیت وى
یا فایل سرورها را پیش از   ما امنیت تمامى ترافیک شبکه عبورى از میل سرورها، پراکسى سرورها   
آنکه  به نقطه نهایى برسند، تأمین مى کنیم. گوشى هاى هوشمند خصوصى یا دستگاه هاى میهمان در  
شبکه  سازمانى نیز با این روش مورد محافظت قرار مى گیرند. صرفاً کافى است راهکار مناسب را از 

میان ماژول هاى زیر برگزینید:

• امنیت اکسچنج میل

• دروازه امنیتى لینوکس میل
•دروازه امنیتى لینوکس وب 

(Managed Service) امنیت نقطه پایانى به عنوان یک سرویس مدیریت شده

 »امنیت فناورى اطالعات خود را برون سپارى کنید و از تمامى مزایاى «کسب وکار محافظت از نقطه پایانى  بهره مند 
شوید. شریک شما در جى دیتا تمامى کارها را براى شما انجام مى دهد؛ از نصب نرم افزار براى  کالینت هاى تان 

گرفته تا پیکربندى فایروال. مى توانید به شکل مقرون به صرفه و بدون  بروز هیچ گونه .اختالل در فرایندها، بر 
روى کسب وکارتان متمرکز شوید این محصول به عنوان یک راهکار ابرى نیز در دسترس است و مى توان از طریق 

مایکروسافت آژور آن را مدیرت کرد

آزموده شده، به اثبات رسیده، عالى

توانید    مى  بیشتر،  امنیت  براى   
و   سریع  که  هــایــى  ـــاژول  مـ از 
راحـــت بــه راهــکــار پــایــه  اى  
نیز   شوند   مى  افزوده  دیتا  جى 
نیاز  بدون  هم  آن  بگیرید؛  بهره 

به نصب اضافى.



بیش از 30 سال تجربه 
زمینه  در  هم  امــروز  و  کردیم  ایجاد  جهان  در  را  آنتى ویروس  نرم افزار  نخستین   1978 سال  در  ما 
موسسات  سوى  از  منظم  به طور  و  هستیم  پیشتاز  اطالعات،  فناورى  امنیت  براى  وآونرانه  راهکارهاى 

مستقل و نیز مطبوعات ملى و بین المللى در زمینه کسب و کار، جایزه دریافت مى کنیم.

هستند؟ جــــالــــب  شــمــا  نــظــر  بــــه  مــطــالــب  ایـــن  آیـــا 
درسایت زیر مى توانید مطالب بیشترى راجع به جى دیتا بیاموزید:  

www.Ertebateamn.com
sales@ertebateamn.com
+9821 88747379

  G DATA درباره

 پشتیبانى 24 ساعته در هفت روز هفته 
آزمایشگاه هاى امنیت و تیم ما در ادارات مرکزى جى دیتا واقع در شهر بوخم، با کارآیى هرچه بیشتر با 

یکدیگر همکارى مى کنند.

آینده دیجیتالى سرشار از فرصت ها براى کسب وکارهاست؛ اما از بدافزارها، حمالت 
سایبرى، درهاى پشتى و جاسوسى هاى صنعتى نیز نباید غافل بود. امنیت دیجیتالى در 
تالش براى غلبه بر این چالش هاست و در حال تبدیل شدن به بنیانى است براى تمام 

فعالیت هاى تجارى که نیازمند اقدامات مستقل هستند.

شرکت ها و افراد با بهره گیرى از مفاهیم دفاع سایبرى جى دیتا مى توانند خودشان 
را به شکل بهینه آماده کنند و بر آنچه که واقعاً در کسب وکار اهمیت دارد، تمرکز 

داشته باشند؛ یعنى پیشرفت.

سازمان ابرى یا تبهکارى سازمانى؟

امن و قابل اعتما د 
از  ما  راهکارهاى  آلمان صورت مى گیرند.  در  نرم افزار، منحصراً  توسعه  و  پژوهش  به  مربوط  فعالیت هاى 
حاوى  و  مى کنند  پیروى  اروپا  اتحادیه  و  آلمان  در  داده ها  از  محافظت  خصوص  در  سختگیرانه  قوانین 

هیچگونه در پشتى (Backdoor) براى در اختیار قرار دادن آنها به آژانس هاى سرویس مخفى نیستند.

(End-to-end)  محافظت سرتاسرى 
جى دیتا تنها مرکز موردنیاز شما براى هرآن چیزى است که براى محافظت موفقیت آمیز در برابر     
تا  از هوش مصنوعى گرفته  برخوردار  و  امنیتى مدرن  افزارهاى  نرم  از  دارید:  نیاز  جرایم سایبرى 

برگزارى دوره هاى آموزشى به منظور افزایش سطح آگاهى در زمینه امنیت.

ما
آماده ایم.




