
Fișă de 
produs

O soluție de securitate 
eficientă din punct de vedere 
al resurselor, care oferă 
performanță înaltă, protecție și 
administrare centralizată
Bitdefender GravityZone Security for Mobile Devices unifică securitatea la 
nivel de companie cu administrarea și controlul conformității pentru iPhone, 
iPad și dispozitive Android pentru sprijinirea inițiativelor BYOD (bring-your-
own-device). Introduce o abordare holistică a securității mobile, care le 
permite companiilor să mențină conformitatea, reducând, în același timp, 
intervențiile și efortul echipelor IT în contextul unei experiențe BYOD. Perfect 
integrată în GravityZone Control Center, aceasta nu este „o altă soluție” care 
să îngreuneze sarcinile administratorilor.

Puteți începe să aplicați imediat politicile de securitate pentru dispozitivele 
mobile de pe aceeași platformă de administrare utilizată pentru controlul 
securității pe toate stațiile virtuale și fizice, fără să fie nevoie de infrastructură 
suplimentară. Serviciile de securitate pentru dispozitive mobile preiau toate 
beneficiile arhitecturii unice Bitdefender Gravity Zone. Acestea le oferă 
administratorilor instrumentele necesare pentru a extinde politicile de 
securitate cu ușurință pe un număr nelimitat de dispozitive iOS și Android, 
protejându-le contra utilizării neautorizate, elementelor riscante și pierderii 
datelor confidențiale.

Capabilități cheie
• Securitatea centralizată ajută la reducerea cheltuielilor administrative – 

sarcina administrativă este redusă prin vizualizarea stării în timp real a 
conformității dispozitivelor și prin abordarea de tip „single pane of glass”

• Platforma Control Center ajută la identificarea cu ușurință a dispozitivelor 
BYOD și aplicarea politicilor de securitate acceptate de utilizatorii acestora, 
permițând adoptarea în siguranță a dispozitivelor BYOD.

• Funcția anti-malware clasată pe poziția întâi oferă scanare anti-malware în 
timp real și la cerere pentru dispozitivele Android, garantând că acestea nu 
conțin coduri periculoase

Bitdefender oferă o abordare holistică de securitate pentru a proteja nu numai 
dispozitivele mobile, ci și endpoint-urile fizice și mediile virtualizate, folosind 
instrumentele potrivite pentru a gestiona conformitatea dispozitivelor mobile. 
Concepută pentru a sprijini adoptarea controlată a BYOD prin aplicarea 

Pe scurt
Bitdefender ajută companiile să mențină 
conformitatea reducând intervențiile 
și efortul echipelor IT. GravityZone 
Security for Mobile Devices vă permite să 
aplicați politicile bring-your-own-device 
(BYOD) pentru dispozitivele mobile, fără 
infrastructură suplimentară. Control Center 
din Bitdefender GravityZone vă permite 
să controlați toate endpoint-urile: fizice, 
virtualizate și mobile, dintr-o singură 
consolă.

Beneficii principale
• Securizează și gestionează dispozitivele 

mobile, iar securitatea centralizată 
protejează sistemele iOS și Android dintr-
un singur punct de control

• Reduce cheltuielile administrative și oferă 
o gestionare ușoară a securității mobile 
prin consola web pe care o utilizați 
deja pentru a administra endpoint-urile 
virtuale și fizice

• Simplifică gestionarea setărilor VPN 
și Wi-Fi - permite configurarea de la 
distanță a profilurilor punctelor de acces 
și simplifică povara gestionării setărilor 
Wi-Fi și VPN în întreaga companie.

GravityZone Security 
for Mobile Devices

„Este alegerea potrivită din toate 
punctele de vedere. Stăm fără grijă 
fiindcă suntem protejați și avem 
mai mult timp la dispoziție să ne 
dedicăm activității noastre”.

Matt Ulrich, Network Administrator
Speedway Motorsport
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3945 Freedom Circle

Ste 500, Santa Clara

California, 95054, USA

Bitdefender este un lider recunoscut în domeniul securității IT, care oferă soluții superioare de prevenție, detecție și răspuns la incidente 

de securitate cibernetică.  Milioane de sisteme folosite de utilizatori individuali, companii și instituții guvernamentale sunt protejate de 

Bitdefender, unul dintre cei mai de încredere experți în combaterea amenințărilor informatice, în protejarea datelor și în consolidarea 

rezilienței cibernetice.  Ca urmare a investițiilor susținute în cercetare și dezvoltare, laboratoarele Bitdefender descoperă peste 400 de noi 

amenințări informatice în fiecare minut și analizează zilnic circa 40 de miliarde de amenințări.  Compania a inovat constant în domenii 

precum antimalware, Internet of Things, analiză comportamentală și inteligență artificială, iar tehnologiile Bitdefender sunt licențiate 

către peste 150 dintre cele mai cunoscute branduri de securitate din lume.  Fondată în 2001, compania Bitdefender are clienți în 170 de 

țări și birouri pe toate continentele.

Mai multe detalii sunt disponibile pe www.bitdefender.ro

Toate drepturile rezervate. © 2022 Bitdefender. Toate mărcile comerciale, denumirile comerciale și produsele menționate aici sunt 

proprietatea deținătorilor respectivi.

consecventă a politicilor de securitate pe toate dispozitivele, soluția Bitdefender GravityZone Security for Mobile Devices ajută la 
protejarea dispozitivelor mobile și a informațiilor sensibile de natură profesionale stocate pe acestea. Sarcina administrativă a 
departamentului IT este redusă prin menținerea unei stări actualizate de conformare sau nu a dispozitivelor.

Măsuri antifurt simple, dar eficiente, cum ar fi blocarea ecranului și autentificarea, care simplifică aplicarea politicilor de securitate 
consecvente pe toate dispozitivele utilizatorilor și împiedică accesul nedorit la telefoanele sau tabletele nesupravegheate. Puteți 
găsi dispozitivele pierdute cu ajutorul unei hărți, puteți preveni utilizarea dispozitivelor pierdute prin blocarea de la distanță și puteți 
împiedica scurgerea datelor prin ștergerea datelor de la distanță.


