Persbericht

Bitdefender boekt belangrijke vooruitgang inzake
beveiliging van bedrijven
Bitdefender kondigt GravityZone aan, zijn nieuwste gecentraliseerde oplossing voor de
bescherming van zowel fysieke, virtuele als mobiele apparaten
Brussel, 23 mei 2013 – Bitdefender presenteert GravityZone, een gecentraliseerde
beheeroplossing die toelaat om tegelijkertijd de fysieke, de virtuele en de mobiele posten
te beveiligen. Op deze manier voegt Bitdefender voor bedrijven een nieuwe dimensie toe
aan de bescherming van hun informatiesystemen.
De gehanteerde architectuur is gebaseerd op cloud computing, waardoor GravityZone een
belangrijke vooruitgang weet te realiseren betreffende het beheer van de beveiliging van
alle werkposten. GravityZone is de eerste oplossing van dit type op vlak van capaciteit en
prestatievermogen, die een uitermate schaalbaar platform voor gecentraliseerd
veiligheidsbeheer biedt aan veiligheidsverantwoordelijken, digitale diensten, besluitnemers
en systeemintegratoren. Bovendien is GravityZone volledig geïntegreerd in VMware, Citrix
en Microsoft. Dit laat toe om kosten en tijd te besparen als geen ander, dankzij diens
functionaliteiten voor gedeporteerde analyse, de-duplicatie en centralisatie van taken voor
tegelijkertijd de fysieke en gevirtualiseerde omgevingen. Met deze nieuwe architectuur
onthult Bitdefender zijn visie om het geheel van informatica-infrastructuren van
(middel)grote bedrijven, die tegenwoordig voortdurend aan verandering onderhevig zijn,
eenvoudig te beschermen.
“Bitdefender GravityZone vormt het antwoord op talrijke studies over de verwachtingen van
grote bedrijven betreffende beveiligingsmechanismen: algemene centralisatie van de
administratie, eenvoudige implementatie en onderhoud, een efficiënt gebruik van resources
en schaalbaarheid. Zo heeft GravityZone tot doel om de bedrijven te helpen al hun systemen
te beheren en controleren via één enkele, unieke tool. Deze kant-en-klare oplossing biedt het
voordeel het gebruik van allerhande specifieke tools in te krimpen en de benodigde resources
te beperken die vereist zijn voor zowel de installatie en het gebruik van de oplossing, als voor
de implementatie van de beveiligingsregels en de updates”, vertelt Stéphane Pacalet,
directeur-generaal van Editions Profil / Bitdefender.
De belangrijkste voordelen van GravityZone




De GravityZone-oplossing is uitgegeven onder de vorm van een virtuele appliance
(GravityZone Control Center) voor een eenvoudig, kant-en-klaar gebruik en een
gecentraliseerde bescherming van zowel fysieke, gevirtualiseerde en mobiele
systemen. Dit laat toe om het hoofd te bieden aan de huidige
beveiligingsproblematieken bij het beheer van BYOD.
Flexibele architectuur van GravityZone is makkelijk schaalbaar, waardoor in luttele
ogenblikken tegemoet gekomen wordt aan de specifieke beveiligingsnoden van





bedrijven, zonder enige limiet op de grootte van het park. Om nieuwe services toe
te voegen volstaat, na de initiële aanwending, slechts een snelle activatie in de
console.
Het gebruik en de administratie van fysieke en virtuele posten zijn vereenvoudigd
dankzij de integratie van Active Directory, VMware vCenter en Citrix XenServer.
Aangezien de bescherming van gevirtualiseerde omgevingen onafhankelijk is van de
hypervisor, laat ze toe om elk type van platform te beveiligen: VMware, Citrix, Hyper
V, Red Hat, Oracle, enz.
Voor mobiele apparaten beschikt GravityZone over een geïntegreerde module van
MDM (Mobile Device Management), die toelaat om beveiligingsregels - met
controle op wie inlogt - te implementeren. Deze beschikt over een gecentraliseerde
professionele administratie voor Android- en iOS-omgevingen. Op Android-tablets
en smartphones wordt het beveiligingsniveau vervolledigd door een real time analyse
en een encodering van de mobiele media.

GravityZone gebruikt detectietechnologieën van topklasse
Dankzij zijn eigendomstechnologieën B-HAVE en Active Virus Control, die de klassieke
detectietechnieken met handtekeningen vervolledigen, behaalt Bitdefender regelmatig de
eerste plaats in testen, afgenomen door gespecialiseerde testbureaus. B-HAVE gebruikt
heuristieke technologieën in een virtuele omgeving om bedreigingen te lokaliseren die aan
de detectie via handtekeningen ontsnappen. Bitdefender AVC daarentegen is doeltreffend
tegen zelfs de meest geavanceerde infiltratietechnieken, aangezien het in real time de
actieve processen bewaakt die malware blokkeren. De technologieën van Bitdefender zijn
ook verkozen tot ‘Product of the year’ door AV-Comparatives en ‘Best repair’ door AV-Test in
2012.
Beschikbaarheid
Bitdefender GravityZone is vanaf nu beschikbaar via ons vertrouwde netwerk van resellers
en distributeurs.
Voor meer informatie, surf naar: www.enterprise.bitdefender.com/nl.
Of ontdek GravityZone in deze video.
Om Bitdefender online te volgen en op de hoogte te blijven van het nieuws op het gebied van ebedreigingen:
- RSS-feeds
- Facebook
- Twitter
- Blog Bitdefender
- LinkedIn
- Viadeo
Alle vermelde merken en producten behoren toe aan hun respectievelijke eigenaars.
Citrix is een handelsmerk van Citrix Systems, Inc in de Verenigde Staten en andere landen. Windows is een geregistreerd
merk van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en andere landen. VMware, VMware vShield en VMware vShield

Endpoint zijn geregistreerde merken en/of handelsmerken van VMware, Inc. in de Verenigde Staten en/of andere
rechtsgebieden. Alle andere namen van handelsmerken en/of geregistreerde merken zijn het eigendom van hun
respectievelijke eigenaars.
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