Managed Anti-Virus

Total endpoint security voor uw bedrijf
Wat is erger dan een Virus?
Tijd en geld verspillen is er één van !
Elke minuut telt in het bedrijfsleven van vandaag. Stop met het
verspillen van uw waardevolle en schaarse tijd en energie, voor
het testen, plannen, implementeren, updaten en rapporteren
van uw antivirus software.

Bedreigingen KMO’s

 Email wormen
 Netwerk virussen
 Spyware
 Data diefstal
 Phishing aanvallen
 Email spam en malware

Managed Anti Virus-service biedt de ervaren IT-resources,
domeinkennis, gecentraliseerde monitoring en het beheer van
faciliteiten en proactieve aanpak om te zorgen voor de
bescherming van uw desktops en laptops tegen de altijd
aanwezige dreiging van virussen, spam en malware-aanvallen.

Hoofdkenmerken
Enterprise Class Oplossing
Omvat veel meer dan alleen maar antivirus, deze
oplossing ondersteunt een volledige endpoint
veiligheid
Meest geavanceerde proactieve technologie
Bestaat uit inbraakdetectie, proactieve detectie en
gedragsanalyse
Anti-spam voor werkstations
Gebaseerd op patroon-detectie, inhoud
technologie blokkeert hij spam in elke taal.
Software firewall
Hiermee worden dus ook laptops buiten het
netwerk volledig beschermd
Uitgebreide rapportage zorgt voor
transparantie
Maandelijkse zijn er gedetailleerde rapporten om
ervoor te zorgen dat je zicht hebt op wat er
gebeurt, en dat uw voortdurend beschermd
wordt.
Compleet Monitored System
We monitoren de software continu, opdat deze
steeds de nieuwste updates heeft en deze zal
onmiddellijk reageren als er een probleem is.

Voordelen van Managed Anti-virus solution


95% van de KMO’s
hebben een antivirus
geinstalleerd, maar
74% ervaren nog
steeds aanvallen het
afgelopen jaar!
attacks last year!








Volledig beheerde oplossing voor dezelfde prijs als uw anti-virus software !
Wij hebben o.a. Enterprise Class endpoint software, opgevolgd door ons 24/7, en beheerd door een team van
technische deskundigen, die regelmatig van rapporten zal voorzien, om ervoor te zorgen dat al de apparaten
in uw bedrijf te allen tijde zijn beschermd.
Verlaag de operationele kosten
Een beveiligingsincident kan uw werk voor 100% op non-actief zetten. Dit kost het bedrijf zeer veel geld aan
verloren productiviteit en kosten. Een virus kan vele toestellen besmetten, en kan weken duren om alles terug
operationeel te hebben. Het verwijderen van dit risico zal u veel geld besparen !
Bescherm uw bedrijfskritische active en informatie
Proactieve technologieën zorgen voor een extra beschermingslaag tegen alle types van onbekende malware,
doelgerichte aanvallen en internetbedreigingen.
Een flexibele beveiligingsoplossing
Onze geavanceerde beveiligingsfuncties biedt de nodige zekerheid voor elke grootte van ondernemingen en
hun netwerk.
Uitgebreide rapportage
Niet langer zorgen maken of je al dan niet goed beschermd bent. Wij zullen u met maandelijkse rapporten
laten weten dat je veilig bent!
Totale gemoedsrust
Het kopen van een antivirusoplossing, installeren, en vervolgens een beroep doen op iedereen om up-to-date
te blijven, is een punt van zorg. Nu kun je er zeker van zijn dat al uw servers, PC's en laptops altijd
beschermd zijn en dat er een groep van toegewijde experts het van het voor u 24/7 verzorgen.

Waarom kiezen onze klanten voor Managed Anti-virus
Solution
Stand-alone Anti-virus software:

Managed Anti-virus:






Biedt proactieve en uitgebreide beveiling,
monitoring en management.



Centralisatie van de implementatie en updaten

Biedt een oplossing voor specifieke problemen
Vereist handmatige controlee n onderhoud om
up-to-date te blijven




Gebaseerd op end-user beslissingen



Géén gecentraliseerd beheer

Geen consistente versie controle op al uw
werkstations

Kenmerken
Anti-Virus

van de software



Geautomatiseerde processen om fouten te
voorkomen en verlagen



Maakt gebruik van deskundige IT’ers
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Ondersteund door onze Network
Operation Center
Ontdekking van eigendommen en
rapportage
Apparaatbewaking
Apparaatbeheer
Geïntegreerde deelgenomen & niet
deelgenomen beheer op afstand
Geautomatiseerd patchbeheer
Bewaking

Vergelijkbaar als dezelfde kosten als uw huidige stand-alone anti-virus product, de
Managed Anti-virus service heeft echter een ongekende waarde.

Bestel vandaag nog, voor het te laat is.
“Almost 50% of SMBs shut down external network access during serious
external attacks; for many SMBs, this can this can cause crippling revenue loss”
Gartner
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