10 powodów, aby wybrać Dr.Web
1

Możliwość działania na już zainfekowanym komputerze i wyjątkowa odporność na wirusy wyróżniają
Dr.Web wśród wszystkich innych analogicznych
programów.
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W całej branży antywirusowej Dr.Web odznacza się
najwyższym odsetkiem skutecznego leczenia aktywnych infekcji.
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4

Dr.Web może zostać zainstalowany bezpośrednio na
zainfekowanej stacji roboczej, bez konieczności jej
uprzedniego leczenia.
Unikalny, na rynku antywirusowym, moduł samoobrony Dr.Web SelfPROtect zapewnia trwałą odporność na wszelkie ataki szkodliwego oprogramowania,
mające na celu uszkodzenie Dr.Web.

Dr.Web CureIt!
Niezastąpione narzędzie do leczenia komputerów osobistych
i serwerów, pracujących pod MS Windows XP/2003/Vista/2008/Windows 7/8/10 (32 i 64 bitowe). Dr.Web CureIt!
leczy z wirusów, rootkitów, koni trojańskich, oprogramowania
szpiegowskiego i różnego rodzaju szkodliwych obiektów, które
nie zostały wykryte przez inny antywirus.
Dr.Web CureIt! nie wymaga instalacji, nie powoduje konfliktów z żadnym antywirusem, co oznacza, że w czasie
operacji skanowania nie wymaga wyłączenia zainstalowanego oprogramowania antywirusowego innego producenta.
Dr.Web CureIt! pozwala na weryfikację skuteczności aktualnie wykorzystywanego antywirusa innego producenta.

Dr.Web CureIt! jest aktualizowany co najmniej raz na godzinę.

Dr.Web LiveCD

6

Unikalna technologia Dr.Web Origins Tracing™
pozwala antywirusowi działać z wyprzedzeniem i blokować nawet nieznane mu, potencjalne zagrożenia.

Jeżeli w wyniku działania szkodliwych programów niemożliwe
jest uruchomienie komputera, zdolność do pracy uszkodzonego
systemu można przywrócić bezpłatnie przy pomocy Dr.Web
LiveCD!
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Tylko Dr.Web posiada możliwość pełnego sprawdzania archiwów o dowolnym poziomie zagnieżdżenia.
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Niewielki rozmiar wirusowej bazy danych Dr.Web
pozwala na pracę komponentów programu w bardzo
szybkim trybie, nie powodując nadmiernego obciążenia procesora.

Dr.Web LiveCD pomoże nie tylko oczyścić komputer z zainfekowanych i podejrzanych plików, ale również skopiować ważne
informacje na wymienne nośniki danych lub na inny komputer,
a także postara się wyleczyć zawirusowane obiekty.
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Monitoring wirusowy, prowadzony przez firmę
„Doctor Web”, pozwala na zbieranie sygnatur szkodliwych obiektów z całego świata, przygotowanie
dla nich antidotum i wypuszczenie, nawet kilka razy
w ciągu godziny, natychmiastowych aktualizacji na
podstawie analizy nowego zagrożenia.
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Antywirusowe technologie Dr.Web istnieją od 1992
roku. „Doctor Web”, jako jedna z nielicznych antywirusowych firm na świecie, posiada własną unikalną
technologię wykrywania i leczenia szkodliwych
programów oraz dysponuje własnym monitoringiem
wirusowym i laboratorium analitycznym. Pozwala to
na szybką reakcję specjalistów firmy na nowe zagrożenia wirusowe oraz na udzielenie pomocy klientom
w rozwiązywaniu problemów, o dowolnym stopniu
złożoności, nawet w przeciągu kilku godzin.

Wszystko, czego
potrzebujesz do ochrony
przed wirusami i spamem

Dr.Web CureIt! dysponuje doskonałym modułem
samoobrony i specjalnym trybem pracy, skutecznie przeciwdziałającym blokadom systemu Windows.

Anty-rootkit Dr.Web Shield™ jest niezawodną tarczą,
chroniącą system przed wirusami wykorzystującymi
technologie rootkit.
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Dr.Web Enterprise
Security Suite

Dysk do awaryjnego odtworzenia systemu

О firmie „Doctor Web”
Doctor Web - producent rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo
informacji. Program antywirusowy Dr.Web opracowywany jest od
1992 r. Firma Doctor Web jest jednym z nielicznych dostawców
programów antywirusowych na świecie, który posiada własną technologię wykrywania i leczenia złośliwego oprogramowania. Firma
dysponuje silnikiem antywirusowym własnego autorstwa, własnym
laboratorium analitycznym, serwisem wsparcia technicznego oraz
globalnym serwisem monitorowania wirusów. Produkty Dr.Web są
popularne na całym świecie. Liczne certyfikaty i nagrody państwowe
świadczą o dużym zaufaniu do rozwiązań firmy Doctor Web.

Doctor Web - biuro w Polsce ul. Widok 8, 00-023 Warszawa
Telefon: +48 514 601 813
http://www.drweb-av.pl		
http://www.drweb-curenet.com
http://mobi.drweb.com
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Dr.Web Enterprise Security Suite

Dr.Web CureNet!

Dr.Web Enterprise Security Suite – to zestaw produktów Dr.Web, zawierający kompleksową ochronę dla wszystkich urządzeń znajdujących
się w firmowej sieci z możliwością centralnego zarządzania.

Zdalne centralne leczenie sieci lokalnych,
w tym również z zainstalowanym antywirusem innego producenta

Centralnie zarządzana ochrona wszystkich urządzeń w firmie.

Pełna ochrona przed istniejącymi zagrożeniami
Korzystanie z Dr.Web Enterprise Security Suite zapewnia niezawodną ochronę przed większością istniejących zagrożeń. Doskonała jakość
leczenia i wysoki poziom samoobrony nie dają szans wirusom i innym szkodliwym obiektom na przeniknięcie do chronionej sieci. Obecność
wbudowanej zapory sieciowej (firewall) oraz funkcji kontroli biura (Office Control) nie tylko blokuje dostęp wirusom ale również zapewnia
niezawodną kontrolę pracy zainstalowanych aplikacji.
Chronione obiekty

Licencja podstawowa

Windows 10/8.1/8/7/Vista/
XP SP2 (32 i 64 bitowe)

Kompleksowa ochrona

Mac OS X, Linux

Antywirus

Weryfikacja skuteczności zainstalowanego antywirusa
innego producenta.
Zapewnienie dodatkowego poziomu bezpieczeństwa.

Ochrona poczty

UNIX
MS Exchange
Lotus (Windows/Linux)
Kerio (Windows/Linux)

Antywirus

Dr.Web Gateway
Security Suite

Antywirus

Dr.Web Mobile
Security Suite

Windows
Novell NetWare
Mac OS X Server
UNIX (Samba)
UNIX (Novell Storage
Services)

Ochrona urządzeń
mobilnych

Kluczowe funkcje
Leczenie sieci stacji roboczych i serwerów Windows.

MS DOS, OS/2

Ochrona serwerów
plików i serwerów
aplikacji (włączając
serwery terminalowe i
wirtualne)

Ochrona bram

Komponenty dodatkowe

Centrum zarządzania

Dr.Web Server
Security Suite

Ochrona stacji roboczych, klientów serwerów terminalowych
i wirtualnych, klientów
systemów wbudowanych

Wspierany OS i platformy

Dr.Web Mail
Security Suite

Dr.Web Desktop
Security Suite

Produkt

Centrum zarządzania

Centrum zarządzania
Antyspam (oprócz Kerio)
SMTP proxy

Kerio
UNIX Internet gateways
Microsoft ISA Server i Forefront TMG
MIMEsweeper
Qbik WinGate

Antywirus

Аntyspam (oprócz bram
internetowych UNIX/Kerio)

Android

Kompleksowa ochrona

Centrum zarządzania

Blackberry

Antywirus

Centrum zarządzania
(tylko Kerio/Unix)

Zalety
Praca w sieciach lokalnych dowolnej wielkości, nawet odłączonych od Internetu.
Minimalne obciążenie sieci lokalnej – dzięki wykorzystaniu
specjalnie opracowanego protokołu wymiany informacji w
sieciach zbudowanych na bazie protokołów TCP/IP z możliwością zastosowania specjalnych algorytmów kompresji ruchu
sieciowego.
Niezależny do Internetu – szybkość dystrybucji skanera i skanowania stacji, podobnie jak i szybkość tworzenia statystyk,
nie zależą od stanu połączenia.
Zachowanie ustalonych polityk bezpieczeństwa – Dr.Web CureNet! nie wymaga obecności serwera lub instalacji jakiegokolwiek dodatkowego oprogramowania, co oznacza, że nie jest
naruszana polityka bezpieczeństwa przyjęta dla serwerów.
Całkowita poufność – nie jest wykonywana żadna wymiana
danych między Dr.Web CureNet! i serwerem „Doctor Web”,
raport ze skanowania generowany jest wewnątrz sieci lokalnej
na komputerze administratora.
Zawsze aktualny – najnowsze uzupełnienia wirusowej bazy
danych są przesyłane do uruchomionego programu Dr.Web
CureNet!
Łatwość stosowania – z zarządzaniem może poradzić sobie
nawet początkujący administrator systemowy.
Kontrola procesu skanowania odbywa się w czasie rzeczywistym – z konsoli Dr.Web CureNet!

