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10 - Ciberseguretat
Descripció de la solució:
La solució inclou la llicència per a 1 any, el servei d’instal·lació, configuració i formació inicial, i
consola amb visió centralitzada en el cas de ser d’utilitat.
La solució es pot instal·lar en Windows, Mac, Linux, telèfons intel·ligents o tauletes, i és
escalable
•
•
•
•
•
•

Protecció activa contra amenaces mai vistes abans (zero-day threats)
Xifrat de dades importants i unitats externes
Protecció a la compra en línia i a la banca
Tallafocs amb inspecció de xarxes
Antiphising
Protecció d’aplicacions al núvol

Segments:
•
•
•

Segment III (menys de 3 empleats), fins a 2 dispositius
Segment II (3-9 empleats), fins a 9 dispositius
Segment I (10-49 empleats), fins a 49 dispositius

Què cobreix:
•
•
•

Antimalware: tindràs a la teva disposició una eina que analitzi el teu dispositiu, la seva
memòria interna i els dispositius d'emmagatzematge externs.
Antispyware: disposaràs d'una eina que detecti i eviti el malware espia.
Correu segur: tindràs eines d'anàlisis del correu electrònic amb les següents
característiques:
o Antispam, amb detecció i filtre de correu no desitjat.
o Antiphishing, amb detecció de correus amb enllaços o malware que se sospita
serveixin per a robar credencials.
• Navegació segura: tindràs assegurat:
o Control de continguts.
o Antiadware per a evitar anuncis maliciosos.
• Anàlisi i detecció d'amenaces: seràs capaç de conèixer el comportament de les
amenaces conegudes i de les noves.
• Monitoratge de la xarxa: tindràs eines que analitzin el trànsit de xarxa i t'alertin
d'amenaces.

•

•

Configuració inicial i actualitzacions de seguretat: disposaràs d'una configuració inicial
per al seu correcte ús, amb les respectives actualitzacions de signatures de malware i
altres dades per a detecció d'amenaces a més de les actualitzacions de programari de
seguretat periòdiques requerides.
Requisits especials de formació: disposaràs de formació per a la configuració del
programari de seguretat, i tindràs un kit de conscienciació en ciberseguretat per a
complementar la solució amb habilitats de firewall humà.

Preus :
Segment III (menys de 3 empleats)
Llicència 37,15 €
Configuració des de 69,00 €
Segment II (de 3 a 9 empleats)
Llicència 54,20 €
Configuració des de 207,00 € a 529,00 €
Segment I (de 10 a 49 empleats)
Llicència ESET des de: 39,50 €
Llicència Sophos 70,00 € PC/any
Llicència Sophos 147,00 € servidor/any
Configuració des de 506,00 € a 1.150,00 €

Pack Eset complete + Backup
Descripció de la solució:
La solució inclou la llicència per a 1 any, el servei d’instal·lació, configuració i formació inicial, i
consola amb visió centralitzada en el cas de ser d’utilitat.
La solució es pot instal·lar en Windows, Mac, Linux, telèfons intel·ligents o tauletes, i és
escalable.
•
•
•
•
•
•
•

Copies de seguretat monitoritzades al núvol des de 1 dispositiu i 1Tb
Protecció activa contra amenaces mai vistes abans (zero-day threats)
Xifrat de dades importants i unitats externes
Protecció a la compra en línia i a la banca
Tallafocs amb inspecció de xarxes
Antiphising
Protecció d’aplicacions al núvol

Preus :
Segment I (de 10 a 49 empleats)
Preus des de 1.580,00 €

