
Endpoint Security  
para empresas

Máxima segurança para os seus sistemas

A sua vantagem competitiva: a infraestrutura protegida

Oferecemos as soluções de segurança de TI ideais para a proteção completa da sua rede: combinamos as 
nossas tecnologias de proteção premiadas com uma consola de gestão simples e de fácil utilização, bem como 
opções de relatórios bem estruturadas e compreensíveis. Tal pode aplicar-se tanto a redes pequenas com 
poucos clientes, como a infraestruturas de TI descentralizadas e heterogéneas. Dependendo dos seus desafios 
individuais, é possível selecionar o conjunto de funções e os módulos adicionais opcionais das nossas soluções. 



As nossas soluções

Endpoint Security
Vigilante de vírus com tecnologia híbrida CloseGap n n n

Anti-Ransomware n n n

Detecção de comportamento de arquivos n n n

Proteção contra vulnerabilidades no software instalado n n n

Proteção para online banking e navegadores n n n

Proteção contra malware e phishing durante a navegação n n n

Proteção contra dispositivos USB manipulados n n n

Tecnologia de IA DeepRay® n n n

Technologie de détection comportementale BEAST n n n

Light Agent para máquinas virtuais n n n

Firewall n n

Mobile Device Management
Proteção em tempo real n n n

Proteção contra roubo n n n

Filtro de aplicativos e contatos n n n

Segurança de dados e conformidade com TI
Antispam n n

Controle de conteúdo da Web e uso da Internet n

Controle de dispositivo n

Controle de aplicativos usando listas brancas ou negras nn

Reporting & IT Audits
Report Manager n n n

Inventário de software e hardware n n n

Administração (remota) muito fácil 
com herança de diretivas n n n

Implantação possível em servidores não dedicados n n n

Conexão ao Active Directory n n n

Alocação a vários clientes n n n

⁄ A funcionalidade do software endpoint pode variar ligeiramente dependendo do sistema operacional. 

Antivirus 
Business

Client Security 
Business

Endpoint Protection 
Business
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Módulos opcionais

Endpoint Security de Managed Service
Terceirize a sua segurança de TI e aproveite todas as vantagens do Endpoint Protection 
Business. O seu parceiro da G DATA assumirá todas as tarefas por si – desde a implemen-
tação do software nos seus clientes até à configuração da firewall. Concentre-se nas 
suas principais áreas de atividade, de maneira económica e sem interromper os seus 
processos.

Também disponível como uma solução em nuvem e gerida pelo Microsoft Azure.

Testada. Comprovada. Excelente.

Patch Management
Falhas na segurança de softwares frequentemente usados   estão entre os pontos de ata-
que mais populares. Portanto, todos os programas devem ser atualizados regularmente. 
O Patch Management elimina as falhas de segurança de maneira rápida e eficiente. 

Server & Gateway Security
Fazemos backup de todo o tráfego de rede que passa pelos servidores de e-mail, servido-
res proxy ou servidores de ficheiros – mesmo antes de chegar ao Endpoint. Smartphones 
privados ou dispositivos convidados na rede da empresa também são protegidos. Basta 
escolher a solução adequada nos seguintes módulos:

 ¡ Exchange Mail Security

 ¡ Linux Mail Security Gateway

 ¡ Linux Web Security Gateway

Reserve os módulos de 
forma rápida e descom-
plicada para a sua solução 
básica da G DATA – sem 
instalação adicional, para 
ainda mais segurança.
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Ficou curioso? 
Saiba mais sobre as soluções da G DATA em:

gdata.pt/empresas

G DATA: a escolha certa

Mais de 30 anos de experiência 
Em 1987, desenvolvemos o primeiro software antivírus do mundo. Atualmente, 
somos pioneiros em soluções de segurança de TI inovadoras, regularmente  
premiadas por institutos independentes e pela imprensa nacional e internacional.

Suporte
Suporte Técnico em Português de segunda a sexta-feira das 9,30h às 13,00h e 
14,30h às 18,30h. Apoio técnico 24H em Inglês fora do horário acima mencionado. 

Confiável e seguro
As atividades de investigação e desenvolvimento de software são realizadas  
exclusivamente na Alemanha. As nossas soluções estão em conformidade com as  
rigorosas leis alemãs e europeias de proteção de dados e não utilizam backdoors –  
nem para os cibercriminosos, nem para os serviços secretos.

Defesa integrada
Do software de segurança mais avançado com tecnologias de IA até formações de 
sensibilização para a segurança: com a G DATA, tem tudo num único fornecedor,  
para se defender do cibercrime com sucesso.

O futuro digital está cheio de possibilidades e oportunidades de negócio – 
bem como de malware, ciberataques, backdoors e espionagem industrial. 
Assim, a segurança digital é a base dos negócios com plena confiança. 

Graças aos conceitos de ciberdefesa da G DATA, empresas e empresários 
em nome individual podem preparar-se de modo ideal, concentrando-se 
no que realmente importa nos negócios: o progresso.

Nuvem da empresa ou nuvem negra? 


