Small Business Solutions

Získejte schopnosti vrcholného zabezpečení Internetu
v jedné sadě!
Další informace získáte u svého místního prodejce nebo
na adrese http://www.symantec.cz/region/cz/product/

Nyní pouze

15.449,- Kč
místo 30.166,- Kč*

pro 5 uživatelů

Veškeré potřebné zabezpečení
vašeho podniku v jediné sadě

Zapomeňte na přizpůsobování velkého počtu komponent
zabezpečení, když potřebujete dosáhnout účinné ochrany. Pořiďte
si plně integrované komplexní řešení vyvinuté jedním z předních
poskytovatelů zabezpečení Internetu. Je speciﬁcky vytvořené podle
potřeb vaše malého podniku a za neobyčejně příznivou cenu nabízí
vysoký výkon a nízké nároky na údržbu.
Symantec™ Small Business Security je zařízení Symantec
Gateway Security 300 Series a aplikace Symantec Client Security
with Groupware Protection v jedné sadě. Přidejte volitelnou
bezdrátovou síť LAN* a máte veškerou potřebnou ochranu svých
informačních technologií, od internetové brány po e-mailový server,
od souborového serveru po stolní počítače a vzdálené klienty. Takže
vaše přenosné počítače na cestách i vzdálené počítače v domácích
kancelářích jsou stejně spolehlivě chráněné jako vaše ﬁremní síť.
A cena je nejspíš pouhým zlomkem toho, co byste čekali.

Nyní za cenu od

pouhých 15.449,- Kč

* Součást sady prostřednictvím přiloženého kupónu.

Zařízení Symantec™ Gateway Security
320 s volitelným doplňkem Wireless LAN
Add-On* a aplikace Symantec Client Security
with Groupware Protection pro 5, 10 nebo 25
uživatelů.

* ve srovnání s výrobcem
navrhovanou
maloobchodní cenou
jednotlivých komponent.

Nyní pouze

27.849,- Kč
místo 55.713,- Kč*

pro 10 uživatelů

Zařízení Symantec™ Gateway Security
360 s volitelným doplňkem Wireless LAN
Add-On* a aplikace Symantec Client Security
with Groupware Protection pro 10 nebo 25
uživatelů.

* ve srovnání s výrobcem
navrhovanou
maloobchodní cenou
jednotlivých komponent.

* Součást sady prostřednictvím přiloženého kupónu.

S uctivým pozdravem

AAC Solutions s.r.o.
info@aac-solutions.cz
www.aac-solutions.cz
Praha - Ceske Budejovice - Pardubice Brno - Ostrava

Symantec a logo Symantec jsou ochranné známky společnosti Symantec Corporation registrované v USA.
Symantec Client Security, Symantec Mail Security a Symantec Gateway Security jsou ochranné známky
společnosti Symantec Corporation. Microsoft Exchange je registrovaná ochranná známka společnosti
Microsoft Corporation. Lotus a Domino jsou registrované ochranné známky společnosti IBM Corporation.
Všechny další značky a názvy produktů jsou ochranné známky příslušných vlastníků.
Copyright © 2004 Symantec Corporation. Všechna práva vyhrazena. 7/04

Snadné
jako centrální
zamykání.
Sady Symantec Small Business
Security Bundle:
výhodná nabídka pro vás
a pro vaše zákazníky.

Zabijte šest much jednou ranou!

ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ

Zařízení Symantec™ Gateway Security je jediný bezpečnostní
produkt, v němž se spojuje šest bezpečnostních funkcí
do jednoho cenově dostupného ihned připraveného zařízení:
brána ﬁrewall se stavovým ověřováním, IPsec VPN, detekce
narušení, prevence narušení, prosazování antivirových zásad
a ﬁltrování obsahu.

Více výhod, méně rizika.
Sada Symantec™ Small Business Security komplexně chrání vaše
informační technologie. Ochraňte svá cenná obchodní data před
hackery, viry, trojskými koni, Spyware-Adware, Dialery, SPAM
a kombinovanými hrozbami, jako jsou Blaster a Sasser. Komplexní
a všestranné řešení zabezpečení společnosti Symantec významně
minimalizuje rizika spojená s užíváním Internetu, takže můžete těžit
z výhod sítě World Wide Web, s jejíž pomocí může být váš podnik
ﬂexibilnější, konkurenceschopnější a úspěšnější.

Brána

Vzdálený počítač

• Snadná instalace a nízké nároky na
údržbu
• Volitelný bezpečný bezdrátový přístup
včetně 90 dní instalační podpory

Využijte výhod Internetu, aniž byste ohrozili bezpečnost svého
malého podniku.

Poznejte svobodu života bez drátů!

Internet

Brána

INTEGROVANÉ ZABEZPEČENÍ

Aplikace Symantec Client Security with Groupware Protection
je prvotřídní řešení zabezpečení, v jehož základech je aplikace
Symantec AntiVirus.

• Cenově dostupné a vysoce výkonné zabezpečení sítě

• 10 VPN Klientu ZDARMA
Souborový server

Všestranné zabezpečení
pro všechny uživatele

Volitelný* bezdrátový přístupový bod Wireless LAN Access Point
rozšiřuje výkonnou ochranu také na všechny uživatele bezdrátové
sítě LAN.
Stolní počítač

Souborový
Server

Poštovní
Server

Stolní
počítač

Vzdálený
počítač

• Pomáhá chránit stolní a přenosné počí-tače před viry, hackery, nevyžádanou
poštou, Spyware, Adware, Dialer a kombinovanými hrozbami.
• Pomáhá ochránit e-mailové servery
Microsoft Exchange® a Lotus Domino®
před útoky virů.
• Nejmodernější ochrana prostřednictvím
brány ﬁrewall a detekce narušení automaticky skrývají vaše počítače před
hackery a blokují podezřelá připojení.
• Aktualizace zabezpečení pro okamžitou
reakci.

Chráněné oblasti
Poštovní server

• Centralizovaná instalace, aktualizace
a správa.

* prostřednictvím přiloženého kupónu

