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Előzmény
Windows alapú környezetben használjuk a terméket, ahol egyaránt megtalálhatók
mind a virtuális megoldások, mind a külön funkcionális fizikai szerverek.
Helyi szinten üzemeltetünk levelező szervert, és a vállalat működéséhez
nélkülözhetetlen funkcionális szervereket. Összeköttetésben állunk a lengyel
anyavállalttal, amin keresztül a cégcsoportra fejlesztett rendszereket használunk.
Pár éve, egy vírusfertőzés következtében, csak nagy munka árán tudtuk
visszanyerni adatainkat.

Kihívás

Megoldás

Panda Adaptive
Defense 360

Számítógépek száma

70

Az új szoftver bevezetésénél legfőbb kihívásunk az egyedi fejlesztésű
alkalmazásokkal való összehangolás volt, amiben a Panda tökéletes partnerséget
és segítséget nyújtott, így zökkenőmentesen be tudtuk vezetni az új terméket, a
munkafolyamatok zavarása nélkül.

Megoldás

“A vállalatunk működéséhez
elengedhetetlen, hogy az adatainkat
biztonságban tudjuk. Ezen a
jelenlegi piacon a Panda volt az
egyedüli gyártó és szolgáltató, aki
egy termékcsaláddal tökéletesen
le tudta fedni az adatbiztonságnak
és a biztonságos üzemeltetésnek
azon szektorát, ahol hiányosságot
észleltünk”.

Szijártó Gábor

A Pandával, mint gyártóval már régebről kapcsolatba kerültünk. A vállalatunk
működéséhez elengedhetetlen, hogy az adatainkat biztonságban tudjuk. Ezen
a jelenlegi piacon a Panda volt az egyedüli gyártó és szolgáltató, aki egy
termékcsaláddal tökéletesen le tudta fedni az adatbiztonságnak és a biztonságos
üzemeltetésnek azon szektorát, ahol hiányosságot észleltünk. Termékükkel egy
olyan védelmet kaptunk, amivel kivédhetjük a nulladik napi támadásokat. A
hálózatban található számítógépek naplózása, monitorozása pofon egyszerűvé
vált. A riportok segítségével lényeges információk kerülnek a vezetőség elé.
Mindezeket egybe véve, ezeket a dolgokat csak magas költségek árán, több
szoftver beszerzésével, hatalmas energiával tudtuk volna kivitelezni. Műszaki
segítségnyújtás és terméktámogatás tényleges, bárminemű problémával
fordultunk a Pandához, rövid határidő elteltével megoldást kaptunk.

informatikus

Információk a vállalatról
A Kiskunság szívében, Nyárlőrincen található a Maspex Olympos Kft. három hektáros területe, ahol gyümölcsfeldolgozás, ásványvíz- és
üdítőital gyártás, raktározás és kiszállítás folyik.
A Maspex Olympos Kft. a Maspex Wadowice csoport tulajdonában lévő Maspex Hungary Kft. és a korábban görög tulajdonú OlymposTop Kft. összeolvadásával jött létre 2005 elején, így a cég portfoliójában nemcsak hazai, hanem Lengyelországban gyártott termékek
is szerepelnek. 2005 év végén került a cégcsoporthoz a magyar ásványvízpiac egyik legrégebbi védjegye az Apenta ásványvíz- és
üdítőital márka, amelynek töltése a nyárlőrinci gyárban történik.
A Maspex Wadowice csoport vezetése alatt lévő vállalkozás, mintegy 200 szakképzett alkalmazottjával, a maximális higiéniai
követelményeknek megfelelő, csúcsmodern technikával készíti kiváló minőségű termékeit. A cég üdítő italokat, gyümölcsleveket,
ásványvizet és instant termékeket is forgalmaz. A cég portfoliójába tartoznak a Kubu gyümölcsitalok, a TopJoy gyümölcslevek,
az Apenta természetes ásványvíz alapú üdítők, az Olympos citromlevek és gyümölcsitalok, a LaFesta kávéspecialitások és forró
csokoládék, a Brumi kakaó, az Ekland instant tea, a Coffeeta kávékrémpor valamint az Inka gabonakávé.
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