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

DE ALL-IN OPLOSSING VOOR NETWERKEN VAN ELKE GROOTTE

G DATA 
ENDPOINT PROTECTION
BUSINESS

PRODUCTINFORMATIE

Mac clients beheren met de G DATA 
Administrator, en gebruik maken van 
de geïntegreerde Exploit Protection, 
die uw computers beschermt 
tegen kwetsbaarheden in andere 
programma’s.

G DATA staat voor excellente IT security 
voor bedrijven. Onze uitmuntende 
support en het gebruiksgemak van 
onze oplossingen laten toe dat u zich 
focust op uw core business.

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 module Network 
Monitoring helpt u het overzicht 

te behouden over uw volledige 
infrastructuur – van printers tot 
servers. 

Met de module Patch Management 
zorgt u ervoor dat third party software 
altijd up to date blijft op alle clients.

Met de nieuwe versie 14.0 van 
Endpoint Protection kan u nu ook uw 

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


SIMPLY 
SECURE

Systeemvereisten 
www.gdata.nl/bedrijven/system-requirements

CloseGap,  © 2013-16 G DATA Software AG.  
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 14.0 / NL

NETWERKBESCHERMING MET POLICY 
MANAGEMENT

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 
kwestsbaarheden in 
geïnstalleerde software

Exploit Protection beschermt op betrouwbare wijze de clients tegen 
veiligheidslekken in geïnstalleerde software – van tekstverwerkers 
tot browser plugins

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

NIEUW! Antivirus voor Mac clients Beheer nu ook Apple computers heel eenvoudig centraal via  
de G DATA Administrator

CENTRAAL BEHEER
GEOPTIMALISEERD! Eenvoudige 
administratie

Installaties, virusscans en rechten voor alle clients centraal beheren

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

Mobile Device Management Centraal beheer van Android- en iOS-toestellen  
met diefstalbeveiliging, app-beheer, bedrijfs- 
telefoonboek, 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
NIEUW! Network Monitoring Monitor de volledige netwerkinfrastructuur van printer tot server 

met indivueel aanpasbare metrics

Patch Management Centraal gestuurde patches voor software van Microsoft en derden

NIEUW! Exchange Mail Security Profiteer van een virus- en spamfilter voor de Microsoft Exchange 
Servers van uw klanten (2007 t/m 2016)

NIEUW! Linux Mail Security Gateway Bescherm Postfix- en Sendmail-gebaseerde Linux-mailservers met 
antivirus en antispam

NIEUW! Linux Web Security Gateway Rust Squid-gebaseerde Web Gateways uit met uitgebreide 
bescherming tegen virussen en phishing
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