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A K+J Számviteli Szolgáltató Kft. 
a G Data EndpointProtection 
Enterprise megoldást használja,
mely a kliensek és a szerverek
vírusvédelme mellett biztosítja 
a levelezésvédelmet és 
a szabály- és eszközmenedzser
funkcionalitást is. 

„A G Data jól fut még a régebbi, 
4-5 éves gépeinken is. A szoftver
árazásával is elégedettek vagyunk, 
mindenképpen versenyképes 
a konkurens gyártókhoz képest.” 
Joó Róbert, a K+J ügyvezetője

A K+J vezetése számára a cég meg -
alapítása óta kiemelt prioritás volt,
hogy szakértő munkatársi gárdával
és kiváló informatikai háttérrel
segítse az ügy fe lek kiszolgálását, 
így vírusvédelemből is a legjobbat
keresték. Joó Róbert, a cég
ügyvezetője nem bánta meg, 
hogy a G Data mellett döntöttek.

„Korábban egy másik, gyorsnak mondott 
ví rus védelmet használtunk, de a G Data 
be ve ze tésével nem tapasztaltunk semmilyen
telje sítményromlást. A G Data jól fut még 
a ré  gebbi, 4-5 éves gépeinken is. A szoftver
árazásával is elégedettek vagyunk, 
mindenképpen verseny ké pes a konkurens
gyártókhoz képest” – ismer tette tapaszta-
latait Joó Róbert, a K+J ügyvezetője.

A G Data vírusvédelmét számos kisvállalat
választotta már hálózatának védelmére
mind Magyarországon, mind világszerte. 
A ro busz  tus, más gyártók esetében bo -
nyolult válla lati védelem a G Data eseté -
ben könnyen átlátható és üzemeltethető. 
A G Data két független víruskereső motort
integrált a termékeibe, ami jelentősen 
nö ve li a vírusfelismerés hatékonyságát, 
de nem növeli a téves riasztások számát.
Míg füg get len tesztek szerint általános,
hogy még a jónak mondott antivírusrend-
szerek is csu pán a kártevők 94-98%-át 
ismerik fel, a G Data rendre 99% feletti
eredményeket ér el a tesz tekben. 

„A védelmünk stabil, sem a vírusok, sem 
a kéretlen reklámlevelek nem jutnak át rajta”
– emeli ki a K+J ügyvezetője.
A beállítások segítségével szabályozható 
a vírus védelem működése, a tűzfalpolitika
és emellett az is, hogy a felhasználók 
milyen alkal mazásokat nem futtathatnak,
milyen adathordozó eszközöket használ-
hatnak, milyen weboldalakat kereshetnek
fel és mennyit internetezhetnek. 
„Fontos, hogy a G Data segítségével lehe tő -
ségem nyílt korlátozni a munkatársak inter-
nethasználatát és azt is, hogy milyen web -
ol dalakat keresnek fel. Minden munkatár-
sunk tudja, hogy a vezetésnek már lehe -
tősége van arra, hogy letiltsa a Facebookot
és a hasonló weboldalakat, és amennyiben
szükséges, élni is fog ezzel a lehetőségével” –
hangsúlyozza  Joó Róbert.

2012 júniusában a szoftver bevezetését 
a V-Detect Antivírus Kft. szakértő
munkatársai segítették, az üzemeltetést 
a K+J infor ma tikai szolgáltató partnere, 
az Adept Con sulting végzi, távolról. 
„Rendkívül jók a tapasztalataink a G Data
magyarországi terméktámogatásával is. 
Ha kell, azonnal, hivatali munkaidőn túl is
rendelkezésre állnak” – mondta végezetül
az ügyvezető.

A K+J 1997 óta nyújt számviteli szolgálta -
tásokat több mint 100 ügyfele számára. 
A cég MSZ EN ISO 9001 : 2001 szabvány
szerinti minőségirányítási rendszert 
alkalmaz arra, hogy fenntartsa magas
minőségű szolgáltatásait.
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A G Data
A német G Data már több mint 27 éve megbízható partner a vírusvédelemben, és az európai gyártók közül ez a cég rendelkezik a
legtöbb elismeréssel. A nemzetközi PC World magazin 2012-ben a G Data InternetSecurity szoftvert a világ legjobb védelmi
szoftverének választotta.
A G Data minden fontos vírusirtóteszten részt vesz, így a termékek teljesítménye folyamatosan ellenőrizhető. A cég licencpolitikája
lehetővé teszi, hogy ügyfelei a szoftverekből mindig a legfrissebb változatot használják. A magyarországi terméktámogatást 
24/7-es nemzetközi terméktámogatás egészíti ki.
A cég vállalati antivírusrendszere komplett védelmet nyújt a kliensek, a fájl- és a levelezőszerverek számára, ezenkívül pedig lehetővé
teszi a vállalati hálózatban a külső meghajtók blokkolását, a tartalomszűrést, a nem kívánt alkalmazások blokkolását és az internet -
használat korlátozását.


