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Mențineți sistemele actualizate 
și sigure cu aplicarea automată 
de patch-uri.
Vulnerabilitățile din aplicațiile populare pentru care nu au fost aplicate 
patch-uri reprezintă o amenințare semnificativă la adresa securității IT. Dar 
gestionarea și administrarea actualizărilor de software poate fi obositoare 
și poate consuma timpul prețios al personalului IT. GravityZone Patch 
Management vă permite să automatizați procesul de aplicare de patch-uri 
pentru sistemul de operare și aplicații prin comenzi precise și capabilități 
puternice de raportare. Acoperă toate echipamentele Windows ale clienților 
dumneavoastră : stații de lucru, servere fizice și virtuale.

Modulul GravityZone Patch Management este superior celorlalte soluții 
datorită scanării extrem de rapide, asistenței pentru cea mai largă gamă de 
aplicații terțe, opțiunilor detaliate și fiabilității. Prin consolidarea instalării 
de patch-uri și a securității, veți reduce și mai mult costurile și veți optimiza 
sarcinile de administrare și raportare. Integrat complet în platforma 
GravityZone, modulul add-on Patch Management permite organizațiilor să 
mențină sistemele de operare și aplicațiile software actualizate și oferă 
o vizualizare completă asupra statusului patch-urilor la nivelul întregii 
infrastructuri bazate pe Windows.

Modulul GravityZone Patch Management include numeroase funcționalități, 
cum ar fi scanarea la cerere/programată pentru identificarea patch-urilor 
disponibile, instalarea manuală/automată a patch-urilor sau raportarea 
patch-urilor lipsă. Companiile care aplică patch-uri endpoint-urilor lor își vor 
fortifica postura de securitate și gradul de conformitate cu reglementările, 
îmbunătățind totodată eficiența operațională.

Capabilități cheie
Cele mai rapide capabilități de scanare și instalare a 
patch-urilor de securitate :
GravityZone Patch Management poate scana sistemele pentru a identifica 
patch-urile lipsă în câteva secunde. Odată identificate, patch-urile pot fi 
implementate rapid folosind opțiuni automate sau manuale.

Compatibilitate cu cea mai largă gamă de aplicații terțe și 
cu sistemele de operare Windows și Linux:
Instalați cu ușurință patch-uri de securitate, nu doar pe sistemele de operare 
Windows și Linux, ci și pe cea mai extinsă listă de aplicații pe care clienții 
dumneavoastră le-ar putea utiliza. Centralizați instalarea de patch-uri de 
securitate la nivelul centrelor, stațiilor de lucru și serverelor fizice și virtuale.

Pe scurt
Modulul GravityZone Patch Management 
permite atât aplicarea automată a patch-
urilor, cât și aplicarea manuală. Oferă 
organizațiilor mai multă flexibilitate și 
eficiență pentru gestionarea patch-urilor, 
cu posibilitatea de a crea un inventar 
de patchuri, de scanare programată a 
acestora, de a limita aplicarea automata 
a patch-urilor la aplicațiile preferate de 
administrator, de a alterna programarea 
patch-urilor de securitate și non-securitate 
și de a amâna repornirile în cazul patch-
urilor ce necesită repornire.

Beneficii principale
• Minimizați riscurile de securitate - 

reducând considerabil timpul alocat 
instalării patch-urilor de securitate pentru 
vulnerabilitățile critice

• Îmbunătățiți-vă securitatea cibernetică și 
productivitatea echipei IT - automatizați 
scanările pentru identificarea patch-urilor 
de securitate, instalarea și raportarea 
acestora

• Simplificați rapoartele referitoare la 
conformitate si patch-uri și întruniți 
cerințele de gestionare a riscului

• Reduceți costurile consolidând 
administrarea patch-urilor și securitatea 
pentru endpoint-uri, prin utilizarea unui 
singur furnizor și a unei singure platforme

• Îmbunătățiți productivitatea clienților cu 
aplicații actualizate și mai puține erori și 
întârzieri

GravityZone Patch Management

„Modulul Bitdefender Patch 
Management este fantastic. Dacă 
apare o remediere pentru atacurile 
de tip „zero-day”, Bitdefender poate 
instala rapid ultimele patch-uri 
de securitate la nivelul întregii 
organizații. Gradul de conformitate 
oferit de patch-uri a crescut de la 
75% la aproape 99%. Anterior, era 
normal ca stațiile de lucru aflate la 
distanță să rămână neactualizate ani 
de-a rândul.”

US Archdiocese, director IT



Fișă de 
produs

Bi
td

ef
en

de
r-B

SG
-G

Z-
Pa

tc
hM

an
-D

at
as

he
et

-D
EX

48
02

-ro
_R

O
 

CD
-A

pr
/1

0/
20

22
 • 

M
D-

Ap
r/

10
/2

02
2

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 peste 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.

Fluxuri de sarcini îmbunătățite, cu capabilități flexibile de instalare a patch-urilor, automate și 
administrate :
Creați un inventar al patch-urilor de securitate, programați scanări, alegeți aplicațiile pentru instalări automate, alternați programările 
pentru patch-urile de securitate și non-securitate și amânați repornirile de sistem.
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