
 

G DATA.
A BIZTONSÁG
NÉMETÜL.

MÁR OTTHON IS 

A G DATA VÉDI A DIÓSGYŐRI PAPÍRGYÁR ZRT. VÉGPONTJAIT 
A FENYEGETÉSEK ELLEN

ÜGYFÉL

KIHÍVÁS

G DATA

EREDMÉNYEK

EZT HASZNÁLJÁK

Ügyfél: DIPA
Ország: Magyarország
Védendő informatikai környezet: 
Kliensek és szerverek 

GDPR-megfelelés biztosítása kiemelkedő 
vírusfelismerési teljesítmény mellett

Kiváló megelőzési képesség és 
kártevő-felismerés
Hatékony távoli menedzsment
Biztonsági házirendek egyszerű 
kon�gurálása

Proaktív, kiváló vírusvédelem
A jogosulatlan hozzáférések csökkenése
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A Diósgyőri Papírgyár (DIPA) Zrt. több éve használja 
a G DATA komplex végpontvédelmi rendszerét klienseinek 
és szervereinek védelmére, a teljes hálózatában. 
A megelégedést jelzi, hogy a rendszergazdák és 
a munkatársak egy része saját magának már otthonra 
is megvásárolta a G DATA megoldását.

Legyenek megfelelő független 
teszteredményei, és a gyártó 
nyújtson megbízható, korrekt 
terméktámogatást, ezek alap-
feltételek voltak az új vírusirtó 
szoftverünk 2014-es kiválasztása 
során – ismerteti a G DATA 
bevezetésének kezdetét Tóth 
Barnabás, a DIPA informatikai 
vezetője. Természetesen a szoftver 
ára is szerepet játszott, összesen 
három gyártótól kértünk ajánlatot.

A Diósgyőri Papírgyár számára azonban 
más is fontos volt. Mivel a DIPA a bizton- 
ságára kiemelten ügyelő vállalat – itt 
állítják elő többek közt a bankjegyek és 
más biztonsági papírtermékek gyártása 
során felhasznált alappapírt –, így olyan 
európai vírusvédelmet kerestek, amely-
nek a gyártója garantálja, hogy a felhasz- 
nálói adatok nem hagyják el az Európai 
Unió területét, és amelynek adatkezelési 
irányelvei megfelelnek a szigorú európai 
adatvédelmi szabályozásnak. 

35 éves múlttal rendelkező német 
vállalatként a G DATA nem csupán 
ezt garantálta, hanem ennél még 
többet. Az ITSMIG (Teletrust, 
IT Security Made in German) 
szövetség tagjaként a G DATA 
forráskódját független szervezet 
tanúsítja, és a vállalat minden 
kutatást és fejlesztést is Német- 
országban végez. A G DATA ezenkívül 
nem oszt meg adatokat semmilyen 
nemzetvédelmi szervezettel – 
erre a német adatvédelmi törvények 
nem kötelezik.

Végül a DIPA döntéshozói számára 
szimpatikus volt a szoftver licencelési 
módja (egy eszköz mindig egy 
licencet igényel, függetlenül attól, 
hogy kliensről, szerverről vagy akár 
mobiltelefonról beszélünk), és az is, 
hogy a legnevesebb európai 
tesztlaboratórium, a Virus Bulletin 
tesztjein folyamatosan kiemelkedő 
eredményeket ér el.

A védelem több mint 100 végpontra 
– asztali gépekre, notebookokra és 
szerverekre – került fel, központi 
telepítéssel. A rendszergazdák a 
központi menedzsment telepítése 
után a végpontokról elsőként a 
korábbi megoldást távolították el, 
majd telepítették a G DATA védelmét. 

A notebookok esetében a frissítést 
úgy állították be, hogy a szignatúrák 
akkor is frissüljenek, ha az eszköz 
nem a vállalati hálózaton belül 
tartózkodik.
A sokéves tapasztalatok alapján 
a védelem teszi a dolgát, és nem 
lassítja le a gépeket sem. A rendszer-
gazdák annyira megszerették, hogy 
többen otthonra is G DATA szoft-
vereket vásároltak, őket pedig más 
munkatársak is követték.

A terméktámogatással kapcsolatban 
mindannyiuknak pozitív tapasz-
talataik vannak, gyors és hatékony 
segítséget kapnak, ha kérdésük 
merül fel.
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A Diósgyőri Papírgyár

A DIPA Zrt. Magyarországon 
egyedüliként alkalmas biztonsági 
alappapírok előállítására. 
Az egyedi, exkluzív termékek több 
mint két évszázada képviselik 
a minőségi papírgyártást. 
A DIPA Zrt. a legrégebbi olyan 
társaság hazánkban, mely 
ugyanazon a helyen, ugyanazzal 
a tevékenységgel foglalkozik.
A DIPA Zrt. biztonsági papír-
termékei eddig a világ összes 
országának egyötödében 
kerültek felhasználásra.

A G DATA Endpoint Protection funkcionalitása
Vírusvédelem, aktív zsarolásvédelem, exploit protection, magatartás-alapú védelem, BankGuard technológia, 
központi menedzsment, kliensoldali tűzfal, spamszűrés, alkalmazáskontroll, weboldalak szűrése kategóriák alapján, 
internetelérés korlátozása, külső meghajtók korlátozása, szoftver- és hardverleltár, riportmenedzser, mobiladminisztrátor. 
A kliensvédelem telepíthető windowsos, linuxos, OS X és androidos kliensekre, valamint szerverekre egyaránt.
Kiegészítő modulok: patchmenedzsment, networkmonitoring, Linux Mail Gateway, Linux Web Gateway, Exchange-védelem.
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„Legyenek megfelelő független teszteredményei, 
és a gyártó nyújtson megbízható, korrekt terméktámogatást”


