שלום רב,
על מנת להגן על המידע האישי והמחשב ביעילות מירבית מפני נוזקות ,פישינג וכופרה
מספר צעדים אחרונים והגדרות מומלצות להגנה אפקטיבית וחזקה
הכוללת תוכנת גיבוי מוצפן אוטומטי בענן /מקומי בגרסאות סקיוריטי.

( )G DATA Internet / Total Security

G DATA 2021 Technology from Germany
See the difference | Cloud Backup
Back up your data automatically
להלן הגדרות לאבטחה ברמה הגבוהה ביותר ללקוחות ,ללא הודעות קופצות בשולחן העבודה
חשוב להגדיר בסיום כל התקנה (בערך  30שניות הגדרה כל העניין) ומאוד חשוב לייצר הגנה אפקטיבית נגד
כופרות ויצירת "שקט תעשייתי" אצל הלקוחות ב 2021 -כמובן תקף למוצרים והפתרונות הביתיים,
ראה סרטונים להתקנה והגדרות נכונות לטיפול בהגנה מירבית מהתקפות כופר ווירוסים והגנה שאכן עובדת
עם הזיהוי והחסימה הגבוה בעולם עם מנוע סריקה כפול ,וטכנולוגיית סריקה וזיהוי מתקדמת יותר:

(תמונות מצורפות מטה)
לפני התקנה
חובה להסיר לחלוטין כל אנטי וירוס קודם במחשב!!! וחשוב מאוד לבצע הפעלה מחדש למחשב.

G DATA Total Security
גם גיבוי נתונים בענן או מקומי וגם שיפור ביצועים אוטומטי למחשב!!
מוצר הדגל של G DATA

הגדרות לסריקה
ידנית

הגדרות לסריקה אוטומטית קבועה ומקיפה לכל מחשב
לפי לוח זמנים שנקבע מראש

: שלנוYouTube -*מומלץ להירשם לערוץ ה
 ישראלG DATA
עסק קטן ללא ניהול/פתרונות לבית
AV • התקנה והפעלת התוכנה
G DATA B2C Installation und Registration
https://www.youtube.com/watch?v=3Wz55Lp1z90

• מדריך הגדרת גישה לתוכנות ואפלקציות
G DATA AntiVirus (B2C) Monitor Exceptionsחסומות
https://www.youtube.com/watch?v=V5M7yxqSop4

• מדריך הגדרת גישה לאתרים חסומים
G DATA B2C Web Protection Exceptions
https://www.youtube.com/watch?v=WOPzeYm-9nU

הגנה מתקדמת לעסקים עם ניהול מרכזי חכם יותר
The innermost protective circle of our Layered Security concept

טכנולוגיה מתקדמת יותר והגנה חזקה יותר
הטכנולוגיה הרב-שכבתית של  G DATAמאפשרת לאתר ולהגיב לאיומי סייבר
במהירות וביעילות .בדוק את הטכנולוגיות המתקדמות שלנו.

נוזקות? פישינג? כופרה? לא בעסק שלכם
לחץ כאן

(עברית)

G DATA Cyber Protection for Business
כמות האיומים ברשת – 1. Security cyber threats
2. Events Date

זיהוי וירוסים בגרסה עסקית עם קונסול ניהול מרכזי  /שרתים /תחנות

כך תגנו על העסק שלכם מפני מתקפות סייבר לא ידועות לפתרון שלך לחץ כאן
G DATA Security IT - See the difference

Maximum protection - faster than ever

With the new solution, AV G Data strengthens its position and responds to changes taking place
on the antivirus market: striving for greater efficiency, proactive protection and flexible response
to threats requiring the use of the latest technology - G Data CloseGap!
The G Data solutions have always used two independent anti-virus engines to achieve the
highest level of containment confirmed many times in independent tests.
The recognition speed of the DoubleScan engine was impressive and it is no coincidence that
this technology proved to be the best antivirus defense in the world. Two engines offered full
protection, however, double detection of threats had an impact on the smooth operation of the
equipment on which the software was installed.

Responding to the changing market conditions, G Data presents CloseGap technologies in
defense against malware.

CloseGap Technologies
CloseGap is much more than an antivirus engine. This is a new way of ensuring security, based
on the latest signatures and proactive technologies such as Bank Guard, Web Cloud, Firewall,
Mail Cloud or behavioral protection together creating the so-called. The Defense Ring.

G Data Active Hybrid Control - CloseGap ™
Customer-oriented software:
• Rapid response to threats, including malware targeted at users of a specific country
• Efficiency
• Modular structure
• Flexible response to the latest threats

How does CloseGap technology work?

The use of two engines offers excellent protection against threats; however, it consumes
proportionally much computing power.
Our new intelligent technology only works when it is necessary. This avoids excessive use of
computer resources. Active Hybrid Protection detects and fills a gap in the defense ring
automatically.
CloseGap works quickly and efficiently for full protection, without slowing down your computer.

Next Generation Proactive Technologies 2021
If malware was intercepted by its signature on the outer defense rings, it could not cause any
damage yet.
G DATA business solutions have numerous next-generation technologies such as
▪

heuristic algorithms

▪

Exploit Protection

▪

BankGuard

▪

Keylogger Protection

▪

Behavior Blocking

 אנו מתחדשים2021 במהדורה החדשה
Artificial Intelligence against Cybercrime  זהו מנגנוןAI - DeepRay Technology
– זוהי יכולת הטכנולוגיה המתקדמת ביותר – בינה מלאכותית בנוסף למנגנון הזיהוי
. עוד על הטכנולוגיה כאן קיים בכל המוצרים החדשים. בענןG DATA ההתנהגותי של
 נוזקות ווירוסים מתוך, – זוהי יכולת זיהוי מקומית עבור איומיםMachine Learning במנגנון
למידה התנהגותית של איומים קודמים ויכולת מתקדמת לזהות איומים חדשים שטרם נצפו בעבר
. קיים בכל המוצרים החדשים.תוך השפעה מינימלית על הביצועים

The very short response time between the first detection of the malware and the update of the
signature databases is often decisive. In our case, the average is 33 minutes, which puts G Data
at the forefront of the ranking.
G Data CloseGap technology presents a new way of ensuring security, based on proactive
protection combined with the latest signature databases, creating a powerful Hybrid Active
Protection. " - says Łukasz Nowatkowski, technical director and board member of G Data
Software.

The innermost protective circle of our Layered Security concept

טכנולוגיה מתקדמת יותר והגנה חזקה יותר
הטכנולוגיה הרב-שכבתית של  G DATAמאפשרת לאתר ולהגיב לאיומי סייבר
במהירות וביעילות .בדוק את הטכנולוגיות המתקדמות שלנו.
Latest Cloud-Based G DATA
לוח המחוונים מספק לך את המידע החשוב ביותר על הרשת שלך במבט אחד .כאן תוכלו לעבור בקלות
לקבוצות או ללקוחות בודדים ולהציג את הסטטוס של כל החיבורים ,האיומים והמודולים.
✓
✓
✓
✓
✓

עיצוב מאורגן היטב
פעולה אינטואיטיבית
מידע חשוב במבט אחד
אבטחת תשלומים ברכישות אונליין להגנה על פעולות בנקאיות ורכישות אונליין בכ.אשראי וכו'
כלול ( .חובה בשנת  )2021קיים בכל המוצרים החדשים.
משולב טכנולוגיית בינה מלאכותית  AIלזיהוי התנהגות וקבצים מסוכנים

https://www.gdatasoftware.com/ai-technology
✓ טכנולוגיית למידת מכונה – Machine Learning BEAST Technology

✓ עדכוני חתימות ובדיקת מערכת כל  60דקות!
✓ יותר ניסיון מגן עליך Development in Germany -made in Germany Since 1985 -

המבנה הכללי שאתה מכיר נותר בעינו ,כך שלא תצטרך "ללמוד מחדש" כיצד להשתמש בתוכנה שלנו.
התפריט המודרני מבוסס על המראה והתחושה של פלטפורמות דיגיטליות אחרות שאתה כבר מכיר
מהעבודה היומיומית שלך.
השימוש בתוכנות העסקיות שלנו יהפוך לפיכך לאינטואיטיבי עוד יותר עבורך.

הגנה מירבית על Microsoft Office 365

*לפרטים נוספים על הגרסה החדשה :לחץ כאן

יותר שכבות הגנה
מנהל IT
וודא כי רכיבים אלה פעילי ם כך שאתה מוגן בצורה הטובה ביותר ✓שומר קבצים משופר ✓
טכנולוגיית בינה מלאכותית  AIהגנה ✓ ® DeepRayניטור התנהגותי ✓ BEAST Exploit Protection
מגן מקלדת ✓  USBועוד רבים

G DATA Managed Endpoint Security
Powered by Microsoft Azure

יותר שכבות הגנה – ללא האטה של המערכת ופגיעה בביצועי המחשבים והשרתים

Protect your customers from cyber-attacks.
Enjoy cloud-based flexibility.

הגנה מרבית עם  - G DATAתוכנת  G DATAהגנה מתקדמת לעסקים אשר משלבת את כל
הניסיון שלנו כספק שירותי אבטחת  ITותיק משנת 1985
הטכנולוגיות שלנו שפותחו בעצמנו ®  DeepRayו - BEASTמבטיחות רמת הגנה גבוהה במיוחד.
מנהל IT
וודא כי רכיבים אלה פעילי ם כך שאתה מוגן בצורה הטובה ביותר ✓שומר קבצים משופר ✓
טכנולוגיית בינה מלאכותית  AIהגנה ✓ ® DeepRayניטור התנהגותי BEAST Exploit
✓ Protectionמגן מקלדת ✓  USBועוד רבים

הכר את הטכנולוגיה
מה זה  - ?BEASTניטור התנהגותי BEAST Exploit Protection
מה זה  - ?DeepRayטכנולוגיית הגנה עם בינה מלאכותית AI

