GravityZone

unfollow the traditional

รวดเร็วและเปยมประสิทธิภาพ
เพื่อการรักษาความปลอดภัย
สำหรับธุรกิจของคุณ
เทคโนโลยี ท ี ่ เ ป น เอกลั ก ษณ เ ฉพาะตั ว และโครงสร า งที ่ แ ตกต า ง
Bitdefender GravityZone โดดเด น ทั ้ ง ความรวดเร็ ว และมาก
ดวยประสิทธิภาพในการจัดการรักษาความปลอดภัย การันตีดวย
รางวัลอันดับ 1 (#1 RANKED) ดานการปองกันมัลแวรและสมรรถนะ
การทำงาน

BITDEFENDER PROVIDES ADVANCED SECURITY
SOLUTIONS FOR ALL BUSINESS MARKET
SEGMENTS

BITDEFENDER GRAVITYZONE IS BUILT UPON
UNIQUE ARCHITECTURE

1. โซลูชันสำหรับกลุมธุรกิจขนาดใหญ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก
รองรับระบบปฏิบัติการ Microsoft, Linux, Mac, Android, iOS
และระบบเสมือนทุกระบบ โดยควบคุมจากคอนโซลการจัดการเดียว
กันทัง
้ หมด ไมวา จะเปนเครือ
่ งระบบเสมือนเซิรฟ
 เวอร และเวิรก
 สเตชัน
่
(รวมทั้ง desktop, laptop, mobile, tablet) สามารถเลือกติดตั้ง
คอนโซลไดทั้งแบบออนพริมิส (On-premise) และคลาวด (Cloud)
โดยระบบเสมือนสามารถทำงานรวมกับทุกแพลตฟอรม อยางเชน
Hyper-V, VMware, Citrix, Oracle รวมถึ ง คลาวด โ ซลู ช ั น แบบ
Public, Private และ Hybrid
2. โซลูชันสำหรับธุรกิจประเภทมีสมาชิกรายเดือน เหมาะสำหรับทั้ง
ธุรกิจบริการและสินคาทุกประเภท

One Application เพียงแอปพลิเคชันเดียวที่ใหบริการรักษาความ
ปลอดภั ย แก เ ครื ่ อ งลู ก ข า ยอุ ป กรณ เ คลื ่ อ นที ่ (mobile device)
Exchange Mail Servers และระบบเสมื อ น (virtual machines)
ในรูปแบบ private และ public cloud
One console คอนโซลเดียวที่ทำใหงายตอการจัดการ และนำไปใช
งานภายใตเงื่อนไขความปลอดภัยที่กำหนดทุกรูปแบบโดยไมจำกัด
จำนวนเครื่องปลายทางหรือพื้นที่ใชงาน
One Architecture สถาปตยกรรมหนึง
่ เดียวทีม
่ อบทัศนวิสย
ั และความ
สามารถในการควบคุมดาตาเซ็นเตอร และระบบภายในองคกรอยาง
ครอบคลุมและทั่วถึง ผานการทำงานรวมกันกับ Active Directory,
VMware , Citrix และ hypervisors
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One agent ระบบเดียวทีส
่ ามารถดูแลทัง
้ ระบบเสมือนทุกแพลตฟอรม
ผูที่ใหบริการคลาวด ระบบปฏิบัติการและอุปกรณทั่วไป

(physical/virtual)

Multi-layer security การรักษาความปลอดภัยแบบหลายชั้น ทั้ง
แอนตีไ้ วรัสและแอนตีม
้ ล
ั แวร ดวยการตรวจสอบพฤติกรรม (Behavioral
monitoring) แอปพลิเคชันคอนโทรล (Application control) และ
การสแกนแบบ Sandboxing, ﬁrewall, device control และ content
control ดวยความสามารถแอนตี้ฟชชิ่งและแอนตี้สแปม
Scanning Technology เทคโนโลยีการสแกนดวยฐานขอมูล
(Signature) การวิเคราะหพฤติกรรม (B-Have) และวิเคราะหเชิงลึก
(Advance Threat Control)

BITDEFENDER BUSINESS SOLUTION PORTFOLIO
Bitdefender GravityZone Business Security บริการทางดานความปลอดภัยสำหรับกลุมธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางผสานความ เปน
เลิศดานการรักษาความความปลอดภัย (#1 RANKED) ดวยคอนโซลที่มีความเรียบงายตอการจัดการเครื่องเวิรคสเตชั่น และเซิรฟเวอร เหมาะ
สำหรับธุรกิจที่กำลังมองหาการรักษาความปลอดภัยที่เรียบงาย ไมยุงยากในการจัดการ
GravityZone Advanced Business Security เปนโซลูชันแบบ All in one ที่มีการปองกัน และการจัดการรวมอยูดวยกัน สำหรับเครื่องที่เปน
เวิรกสเตชัน, เซิรฟเวอร, อีเมลและอุปกรณเคลื่อนที่ (mobile devices) เหมาะสำหรับองคกรธุรกิจระดับกลางที่กำลังมองหาการปกปองที่
ครอบคลุม
GravityZone Elite Security HD เป น โซลู ช ั น Antivirus Next-gen แบบหลายชั ้ น ที ่ เ พิ ่ ม การป อ งกั น การตรวจจั บ Roll Back และ
มีการควมคุมภายใน Console Management เดียว เพื่อปกปองการคุกคามจากการโจมตีไซเบอรที่มีความซับซอนสูง ที่สามารถหลบเลี่ยง
Antivirus รูปแบบเดิมๆ GravityZone Elite เพิ่มวิธีการปองกันแบบหลายชั้น ซึ่งมีเทคโนโลยีที่ใช Signature รวมทั้ง Advanced Machine
Learning การวิเคราะหพฤติกรรมขั้นสูง การปองกันการบุกรุก และทำการรวมกับ Sandbox ที่มีการปกปองที่เหนือกวา
GravityZone Ultra Security เปนโซลูชันการรักษาความปลอดภัยแบบ Endpoint Security ที่สมบูรณแบบซึ่งไดรับการออกแบบมาจาก พื้น
ฐาน โดยรวมการปองกันความสามารถแบบ แบบ Next-Gen EPP (Next-gen Endpoint) และแพลตฟอรม EDR (Endpoint Detection and
Response) ที่ใชงานงาย เขามาไวดวยกัน ดวยการใชงานแบบ Cloud Console เพื่อปกปององคกรจากภัยคุกคามทางไซเบอรที่ซับซอน มากยิ่ง
ขึ้น มอบการปองกันการตรวจจับภัยคุกคามที่หลากหลาย มีเครื่องมือปองกันและการตอบสนองโดยอัตโนมัติ การมองเห็นการโจมตี ทั้งกอน
และหลัง พรอมดวยการแจงเตือน การตรวจสอบ การสืบสวน การคนหาขั้นสูง และความสามารถในการแกปญหาดวยเพียงคลิกเดียว เพื่อให
ลูกคาองคกรสามารถปกปองภัยคุกคามเหลานี้ได อยางทันทวงที
GravityZone Enterprise Security ยืดหยุนในการเลือกใชไลเซนสใหพอดีตอความจำเปนในการปองกันขององคกร ดาตาเซ็นเตอรและ
Public Cloud ระบบความปลอดภัยจะถูกสงออกจากระบบเสมือนไปติดตั้งแบบ on-premise รวมทั้งเครื่องปลายทางทั้งหมด GravityZone
Enterprise Security เปนโซลูชันที่ยืดหยุนเหมาะสำหรับองคกรขนาดใหญที่มีดาตาเซ็นเตอรที่ใชระบบเสมือน
GravityZone Cloud Security for MSPs โซลูชั่นสำหรับผูใหบริการ MSPs ที่มีการจัดการเพื่อการปกปองลูกคาทั้งหมด จากระยะไกลดวย
คอนโซลเดียวกัน ใชการเรียกเก็บเงินรายเดือนตามการใชงาน
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add on

Endpoint security

Endpoint Security SD
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Endpoint Security HD
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Infrastructure

Mobile Security / MDM



Security for Exchange
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Technologies
Machine Learning AV













An�-exploit













Applica�on Control (Whitelis�ng)





Available on-premise only







HyperDetect










add on


Endpoint integrated Sandbox









Visibility of suspicious ac�vi�es
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Process Inspector
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Clean up













Smart Centralized Scanning
Ability to oﬄoad scanning to central
dedicated appliance











add on

Patch Management
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Full Disk Encryp�on
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Security for AWS
Protec�on for AWS machines managed
from the same cloud console

add on

add on

add on

add on



add on

add on

Hypervisor Introspec�on

add on

Available on-premise only

Licensing

bundle

bundle

bundle

bundle

a la carte

a la carte

Data center licensing
Dedicated CPU licensing for virtual
servers













Details

Covers servers and desktops.
Servers should account for less
that 30% of total units

Covers desktops, servers and
mobiles + Exchange mailboxes.
Servers should account for less
than 35% of total units.

Covers desktops, servers and
Covers desktops, servers and
Each item can be purchased
mobiles + Exchange mailboxes.
Exchange mailboxes. Servers
separately and can be ac�vated
Servers should account for less should account for less than 35%
based on its own license key.
than 35% of total units.
of total units.

No license key needed per
customer, pay at the end of
each month, based on usage
reports.

SOLUTIONS FOR SERVICE PROVIDERS
Cloud Security for MSP คือบริการปองกันมัลแวรในระบบคลาวน ซึ่งถูกพัฒนาโดย Bitdefender สำหรับคอมพิวเตอรที่ทำงานบนระบบ
ปฏิบัติการ Microsoft Windows, Unix และ Mac ระบบนี้จะใชซอฟแวรจากสวนกลาง ซึ่งเรียกอีกชื่อ หนึ่งวา Software-as -a-Service (SaaS)
สามารถติดตั้งได กับทุกโมเดลธุรกิจของลูกคา

BITDEFENDER #1 RANKED ANTIVIRUS TECHNOLOGY

Best Protection.

Best Performance.

Bitdefender

5.94

Bitdefender

5.78

Kaspersky

5.88

Kaspersky

5.73

Symantec

5.78

Symantec

5.20

McAfee

5.02

McAfee

5.00

การปองกันการแพรกระจายมัลแวรที่ดีที่สุด (ในระดับ 0 ถึง 6 ซึ่ง 6 หมายถึง การ
ปองกันที่ดีที่สุด) Overall Score. Bitdefender Internet Security.
January 2011 – April 2018. AV TEST.

เกิดผลกระทบตอประสิทธิภาพการทำงานของอุปกรณนอยที่สุด
(ในระดับ 0 ถึง 6 ซึ่ง 6 หมายถึง มีผลกระทบนอยที่สุด) Overall Score.
Bitdefender Internet Security. January 2013 – April 2018. AV TEST.

BITDEFENDER GRAVITYZONE TECHNOLOGY STRENGTHS
Global Protecive Network (GPN): ดวยผูใชงานกวา 500 ลานคนทั่วโลก บิทดีเฟนเดอรมีฐานขอมูลขนาดใหญทำการตรวจสอบขอมูลที่
เสี่ยงพบภัยคุกคาม 7 พันลานครั้งตอวัน พรอมดวยความสามารถขั้นสูงในการเรียนรูพฤติกรรมการโจมตีของภัยคุกคามเพื่อการปกปอง
แบบ real-time
Smart Centralized Scanning: เทคโนโลยีการสแกนจากสวนกลาง ซึ่งจะชวยลดภาระการทำงานของแตละตัวเครื่อง หรือระบบเสมือนจริง
Photon: เทคโนโลยีอัจฉริยะในการจัดการบริหารทรัพยากรในการใชแอนตี้ไวรัส
Zero-Day Threat Protection: ปองกันภัยคุกคามแบบ zero day งายๆ ดวยเทคโนโลยีการปองกันไวรัสใหมๆ ไมใหเขามาในระบบดวยรูป
แบบการสแกนแบบ sandboxing
Real-Time Messaging Protection: เทคโนโลยีเฉพาะของบิทดีเฟนเดอรในการเรียนรูพ
 ฤติกรรมของพวกสแปม ทัง
้ ทีร่ จ
ู ก
ั และยังไมเปนทีร่ จ
ู ก
ั
Run Task with low priority: การจัดสรรทรัพยากรเครื่องใหเกิดความสมดุล เพื่อชวยลดภาระการทำงานโดยการดึงทรัพยากรที่ตองใชใน
ระบบแอนตี้ไวรัส และคืนใหกับซอฟแวรอื่นที่มีความจำเปนมากกวาเพื่อไมใหเกิดความหนวงในการใชงาน
Device Control: ชวยบริหารจัดการการเขาใชอุปกรณ กรณีที่ตองการบล็อค/อนุญาต หรืออานอยางเดียว
Endpoint Security Tools: ผูดูแลระบบสามารถจัดสรรทรัพยากรที่ตองใชในระบบแอนตี้ไวรัสผานนโยบายของกลุมเครื่อง โดย สามารถ
ตั้งคาความปลอดภัยเฉพาะสำหรับเครื่องนั้นๆ หรือเลือกการทำงานแบบ Hybrid-Scan หรือสามารถเลือกทำงานในรูปแบบ Central Scan ซึ่ง
ชวยลดภาระการทำงานโดยติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยไปอยูที่เซิรฟเวอร

BITDEFENDER (THAILAND)

BUSINESS CALL CENTER: +66 2108 1333

92/37 Sathorn Thani 2 Building, 14th Floor North Sathorn Road, Silom, Bangrak Bangkok 10500
Tel. +66 2108 1234

sales@bitdefender.co.th
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