
UTM nowej generacji, rozwiązania do ochrony sieci, zarządzania i optymalizacji.

Ujednolicone i proste rozwiązanie do zarządzania 
zagrożeniami, połączone z ochroną High Availability.

Gwarantuje pewną i bezpieczną sieć oraz maksymalizuje
produktywność pracowników:
• bezpieczeństwo sieci z ochroną przed włamaniami,
• monitorowanie i kontrola ruchu oraz aplikacji w sieci,
• błyskawiczne wdrożenie w każdym środowisku IT.

Zwiększ wydajność aplikacji dzięki de�niowanej 
programowo sieci WAN.

Zarządzanie jakością sieci i aplikacji przy jednoczesnej ochronie 
przed awariami:
• zde�niuj swoją wieloelementową sieć WAN,
• łatwo zwiększ przepustowość,
• uzupełnienie z Exinda Network Orchestrator.

Ochrona poczty e-mail przed spamem i wirusami, archiwizacja wiadomości e-mail, rozwiązania głosowe i faksowe.

Bezpieczna poczta e-mail, kalendarz
i współpraca w stylu korporacyjnym 
bez wysokich kosztów.

• Błyskawiczne wiadomości i wiele więcej,
• łatwe do wdrożenia, zarządzania oraz 
użytkowania,
• przejrzystość pracy z e-mailami.

GFI to �rma skoncentrowana na współpracy 
w kanale partnerskim.
Otrzymała liczne nagrody i uznanie w branży, 
a także jest wieloletnim partnerem
Microsoft® Gold ISV.

Komunikacja i współpraca

Kompleksowa archiwizacja �rmowej 
poczty elektronicznej.

• Ścisła integracja z Microsoft® Exchange,
• automatyczne łączenie archiwiz-
owanych wiadomości w jeden obszar 
przechowywania,
• inteligentne raporty biznesowe.

Sieciowy serwer faksowy. Zamienia 
papierowe faksy oraz ułatwia proces 
elektroniczny.

• Zwiększa wydajność i produktywność,
• integracja z istniejącymi aplikacjami,
• optymalizuje procesy biznesowe.

Skaner bezpieczeństwa sieciowego przy jednoczesnym 
zarządzaniu poprawkami i słabymi punktami.

GFI LanGuard działa jak Twój personalny wirtualny doradca 
bezpieczeństwa:
• zarządzaj poprawkami dla Windows, MacOS i Linux,
• znajdź luki na komputerach i urządzeniach mobilnych.
• audyt sieci i oprogramowania.

Zapewnij wyjątkową jakość usług dla najważniejszych 
aplikacji sieciowych.

Zarządzanie urządzeniami, użytkownikami, ruchem i aplikacjami
w sieci �rmowej:
• kompletny przegląd ruchu w seci dzięki interaktywnym raportom,
• automatyczne rekomendacje dotyczące polityki optymalizacji sieci,
• priorytet wydajności dla aplikacji krytycznych.

Zarządzanie i bezpieczeństwo sieci

Skontaktuj się z nami:

GFI zapewnia proste w użyciu i łatwe 
do wdrożenia oprogramowanie, które 
pomaga małym i średnim �rmom na 
całym świecie w bezpiecznej obsłudze, 
komunikacji i współpracy.
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