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“Nagyon fontos volt, hogy a
bevezetendő megoldás ne „csak”
vírusvédelmet jelentsen, hanem
egy komplex szolgáltatás legyen.
Választásunkat az azóta eltelt
időszak maximálisan igazolta.”

Neuliszt András
Informatikus

Előzmény
A cégcsoport 2004-es alakulása után az első komoly informatikai beruházás 2006-ban
zajlott le, melynek során a vírusvédelem átfogó stratégiája ezt nem követte hasonló szinten.
Pár évvel később váltottunk a kiváló, ám akkor még lokális központi menedzsmenttel
rendelkező Panda Antivirus for Business rendszerre. Következő fejlesztéseknél elérhetővé
vált a felhő alapú konzol, így a vírusvédelmet lecseréltük a Panda Endpoint Protection
verzióra. Ez már lényegesen többet tudott elődjénél, ám volt olyan eset, ami indokolta a
nulladik napi kártevők elleni fokozott védelmet is.

Kihívás
A vállalat további infrastrukturális fejlődése, az adatok ugrásszerűen növekvő mennyisége,
a szervereken tárolt dokumentumok pótolhatatlansága, illetve a különböző zsarolóvírusok
fokozott terjedése indokolta, hogy a menedzsment újra átgondolja a védelmi igényeket,
lehetőségeket.

Megoldás
A cégcsoport kiemelt informatikai beszállítója és partnere érdeklődésünkre jelezte,
hogy az általunk támasztott igényeknek épp megfelel a Panda Adaptive Defense 360
védelmi rendszere. Egy bemutató keretében alapos tesztnek vetettük alá a rendkívül
sokrétű beállítási lehetőségeket. Nagyon fontos volt, hogy a bevezetendő megoldás ne
„csak” vírusvédelmet jelentsen, hanem egy komplex szolgáltatás legyen. Választásunkat
az azóta eltelt időszak maximálisan igazolta. A webes, központi kezelőfelületnek
köszönhetően, szükség esetén bárhonnan be lehet avatkozni a folyamatokba. A gépparkot
csoportokra bontva, automatizált és ütemezett ellenőrzést lehet végrehajtani. A beállítási
lehetőségekkel csoportokként eltérő engedélyek adhatók a felhasználóknak. Kiemelt
szerepe van a külső eszközök védelmének, az Exchange védelemnek és spamszűrésnek.
A programcsomag tűzfal modulja pedig kiválóan kiegészíti meglévő megoldásunkat. A
nulladik napi kártevők elleni védelemnek köszönhetően a korábban tapasztalt veszélyek
is eltűntek, ráadásul még a saját programok frissítését is biztonságban tudhatjuk, hiszen
azokat is minden frissítéskor ellenőrzi a rendszer.
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