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communication

Μειώστε τα κόστη και αυξήστε την
αποδοτικότητα αυτοματοποιώντας τη λήψη/
αποστολή fax στην εταιρεία σας
Αυτοματοποιήστε την λήψη και αποστολή fax και
απαλλαγείτε από τα κόστη συσκευών fax, χαρτιού,
μελανιών κλπ. Οι χρήστες στέλνουν και λαμβάνουν
fax απευθείας από τον υπολογιστή τους,
αποφεύγοντας τις μετακινήσεις σε άλλα γραφεία ή/
και ορόφους. Το προϊόν μπορεί να εγκατασταθεί σε
virtual υποδομή αλλά και να λειτουργήσει σε μορφή
FoIP.

Eύκολη και προσιτή την διαχείριση email,
ημερολογίων, επαφών και εργασιών
Η βραβευμένη λύση ανταλλαγής μηνυμάτων και
συνεργασίας, Kerio Connect, καλύπτει τις ανάγκες
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ενώ παράλληλα
προσφέρουν μια ισχυρή σύνθεση χαρακτηριστικών.
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Βελτιώστε τον έλεγχο και την ασφάλεια
μεταφοράς αρχείων και εξασφαλιστείτε έναντι
διαρροών πληροφορίων και παραβιάσεων
δεδομένων
Αποκτήστε τον έλεγχο πρόσβασης των χρηστών
στους servers, ενώ παράλληλα μπορείτε να
μεταφέρετε αρχεία person-to-person. Επιπλέον, έχετε
μεγάλη κρυπτογραφική ισχύ, εφαρμογή των βασικών
πολιτικών ασφάλειας και μεταφοράς αρχείων,
καταγραφή όλων των δραστηριοτήτων μεταφοράς
αρχείων σε κλίμακα χιλιάδων user accounts και
εκατοντάδων ταυτόχρονων συνδέσεων.

Managed File Transfer για πλήρη προβολή και
έλεγχο της δραστηριότητας μεταφοράς αρχείων
Ενοποιείστε όλες τις δραστηριότητες μεταφοράς
αρχείων σε ένα σύστημα με σκοπό τη διασφάλιση
καλύτερου ελέγχου διαχείρισης των επιχειρηματικών
διαδικασιών. Παρέχει ασφάλεια, κεντρικούς ελέγχους
πρόσβασης, κρυπτογράφηση αρχείων και
παρακολούθηση δραστηριοτήτων που απαιτούνται
για την εξασφάλιση της επιχειρησιακής αξιοπιστίας
και συμμόρφωσης.
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Σχεδιασμένος για μικρομεσαίες επιχειρήσεις,
αποτελεί μία αξιόπιστη λύση, εξοικονομώντας στην
επιχείριση χρήματα, χωρίς όμως να μειονεκτεί σε
χαρακτηριστικά ή απόδοση
Ασφαλής mail server, χωρίς ακριβή διαχείριση που
βασίζεται σε Windows, δεν απαιτεί ιδιαίτερη συντήρηση
ενώ παράλληλα προσφέρει ευελιξία απομακρυσμένης
διαχείρισης. Ενσωματώνει πολλαπλά επίπεδα τεχνικών
ασφαλείας όπως Relay Controls, SMPT Authentication και
IP Shielding. Το email encryption είναι ένα ακόμη δυνατό
χαρακτηριστικό του.
Δυνατότητα προσθήκης Antivirus & Connector for
Outlook. Το MDaemon AntiVirus παρέχει προστασία
από ιούς και ανεπιθύμητη αλληλογραφία. Συνδυάζει
πολλαπλές ισχυρές μηχανές ασφάλειας, όπως η
τεχνολογία RDP (Recurrent Pattern Detection), Inline Virus
Scanning, Cyren AntiVirus και ClamAV AntiVirus κ.α.
Οι τελικοί χρήστες που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν
το Microsoft Outlook ως το προτιμώμενο πρόγραμμαπελάτη ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους μπορούν να το
κάνουν με τον MDaemon Connector. Παρέχει
λειτουργικότητα groupware και collaboration,
συνδέοντας τον MDaemon με το Outlook για τη χρήση
του ημερολογίου, με προγραμματισμό ελεύθερου
χρόνου, βιβλίο διευθύνσεων, λίστες διανομής, εργασίες
και σημειώσεις.
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Ασφαλής λύση μεταφοράς αρχείων που εξομαλύνει
την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ συστημάτων,
υπαλλήλων, πελατών και εμπορικών εταίρων.
Το GoAnywhere MFT αυτοματοποιεί και κρυπτογραφεί
τις μεταφορές αρχείων χρησιμοποιώντας πρότυπα
πρωτόκολλα.
Με πλήρεις διαδρομές ελέγχου και λειτουργίες
αναφοράς, βοηθά τους οργανισμούς να συμμορφωθούν
με αυστηρούς κανονισμούς συμμόρφωσης όπως το PCI
DSS, το HIPAA και το GDPR. Μειώστε το κόστος,
βελτιώστε την ποιότητα μεταφοράς των αρχείων σας
και βοηθήστε την εταιρεία να συμμορφωθεί με τις
πολιτικές και τους κανονισμούς ασφάλειας δεδομένων.
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cybersecurity

Εξασφαλίστε πως τα θέματα ασφάλειας και
συμμόρφωσης λειτουργούν σύμφωνα με τους
στόχους της επιχείρησης σας
Eνοποιείστε και αξιολογείστε τις ευπάθειες σε ολόκληρη
την επιχείρησή σας και αποκτήστε μια σαφή εικόνα της
ασφαλείας στην επιχείρηση σας με τον Security Center.
Οι προσαρμόσιμες προειδοποιήσεις, ειδοποιήσεις και
αναφορές σας επιτρέπουν την ταχεία αντιμετώπιση των
συμβάντων ασφαλείας υψηλής προτεραιότητας.

Εντοπίστε τα τρωτά σημεία, τις πολιτικές
παραβίασης και τις κακόβουλες εφαρμογές που
χρησιμοποιούνται για να βλάψουν το δίκτυο σας
Με το Nessus Professional έχετε πλήρη κάλυψη
ευπαθειών και προσαρμοσμένες αναφορές για
ταξινόμηση ανά ευπάθεια ή κεντρικό υπολογιστή,
δημιουργία ανάλυσης ή σύγκριση αποτελεσμάτων
σάρωσης για την επισήμανση των αλλαγών. Υποστηρίζει
μη πιστοποιημένες, απομακρυσμένες σαρώσεις, τοπικές
σαρώσεις για βαθύτερη, λεπτομερή ανάλυση στοιχείων
ενεργητικού που είναι συνδεδεμένα στο διαδίκτυο καθώς
και εκτός σύνδεσης.
security
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Το GFI MailEssentials προσφέρει ολοκληρωμένη και
πολυεπίπεδη προστασία κατά των απειλών, η οποία
περιλαμβάνει μέχρι και πέντε μηχανές ανίχνευσης
ιών και προηγμένες τεχνολογίες πολλαπλών φίλτρων
anti-spam.
Με ποσοστό εξουδετέρωσης άνω του 99%, το GFI
MailEssentials αποτελεί μία βραβευμένη λύση που
καλύπτει τις αυξημένες ανάγκες ασφάλειας ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου αποτελώντας ταυτόχρονα μια λύση antispam για τον Exchange Server και άλλους mail servers. Η
εφαρμογή προστατεύει το δίκτυό σας από ιούς και απειλές
malware που μεταδίδονται μέσω e-mail ενώ παράλληλα
μπορείτε να επιβάλετε πολιτικές email σε διαφορετικά
επίπεδα, παρέχοντας σας ευελιξια στην διαχείριση της
αλληλογραφίας.

Αποθηκεύστε αυτόματα όλα τα email της εταιρείας σε
ένα κεντρικό και ασφαλές περιβάλλον, με γρήγορη
πρόσβαση και εύκολη αναζήτηση
Κορυφαία λύση αρχειοθέτησης για μικρές και μεσαίες
επιχειρήσεις. Χρησιμοποιείται από administrators σε όλον
τον κόσμο για τη συντήρηση αρχείων εταιρικών email, τη
δραστική μείωση απαιτήσεων του Exchange Server και
τον περιορισμό εξάρτησης της επιχείρησης από αρχεία
PST.
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Passportal
Μια κρυπτογραφημένη και αποτελεσματική λύση
διαχείρισης κωδικών πρόσβασης και τεκμηρίωσης
Διαχειριστείτε τους κινδύνους, συντομεύστε τους χρόνους
επίλυσης συμβάντων και βοηθήστε τους πελάτες να
ανταποκριθούν στις οδηγίες συμμόρφωσης. Διατηρήστε την
πρόσβαση στα χέρια εκείνων που πραγματικά τη
χρειάζονται και μακριά από εκείνους
που δεν πρέπει, ελέγχοντας την πρόσβαση μέσω κωδικού σε
συσκευές, δίκτυα και εφαρμογές πελατών.

Αυτόματη εφαρμογή για όλους τους κωδικούς
πρόσβασης
Το LastPass αφαιρεί εμπόδια, επιτρέποντάς σας να
επιστρέψετε στα πράγματα που σας αρέσουν περισσότερο.
Αποθηκεύστε έναν κωδικό πρόσβασης μία φορά και θα είναι
άμεσα διαθέσιμος σε όλες τις συσκευές σας.
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Αποθήκευση και Διαχείριση κωδικών πρόσβασης για
επιχειρήσεις & χρήστες
Αυξήστε την ασφάλεια των κωδικών πρόσβασης, βελτιώστε
την παραγωγικότητα και απλοποιήστε την εμπειρία των
επιχειρηματικών χρηστών. Το Password Hub παρέχει το
καλύτερο όσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τους χρήστες:
ισχυρή ασφάλεια διαχείρισης εταιρικών κωδικών με μια
διαισθητική και βελτιστοποιημένη εμπειρία χρήστη.

Ενιαία διαχείρηση απειλών χωρίς πολυπλοκότητα
Το Kerio Control συνδυάζει τις δυνατότητες ﬁrewall
επόμενης γενιάς, συμπεριλαμβανομένου ενός τείχους
προστασίας και ενός router, ανίχνευσης και πρόληψης
απειλών, gateway anti-virus, VPN, και φιλτράρισμα του web
περιεχομένου και των εφαρμογών.
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Mail Assure
Απλή διαχείριση των email μέσω μίας κεντρικής
πλατφόρμας
Το N-able Mail Assure απλοποιεί την διαχείριση των email
μέσω μίας κεντρικής πλατφόρμας, η οποία προστατεύει τις
επικοινωνίες της εταιρείας παρέχοντας ασφάλεια και
ολοκληρωμένο έλεγχο.

Εξασφαλίστε τις δνατότητες email σε οικονομική τιμή
Βασικές δυνατότητες επικοινωνίας και ασφάλειας για
μικρομεσαίες επιχειρήσεις με περιορισμένους πόρους και
προϋπολογισμούς για το τμήμα IT. Περιλαμβάνονται τα
προϊόντα Kerio Connect, GFI MailEssentials και GFI Archiver.
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Προστατέψτε τα τελικά σημεία, βελτιώστε την
ασφάλεια και μειώστε χρόνους απόκρισης
Εντοπίστε και μειώστε το malware, βελτιώνοντας την
ασφάλεια και τον εντοπισμό των ευαίσθητων σημείων του
δικτύου. Παρέχοντας πολλαπλά στάδια προστασίας, το
Malwarebytes ανιχνεύει και εξαλείφει σε μηδενικό χρόνο
γνωστούς ιούς, Trojans, worms, rootkits, adware, spyware.
Παράλληλα, αποτρέπει την πρόσβαση σε γνωστές
κακόβουλες διευθύνσεις IP, ώστε οι τελικοί χρήστες να
είναι ενεργά προστατευμένοι από τη λήψη κακόβουλου
λογισμικού, απόπειρες hacking, την ανακατεύθυνση σε
κακόβουλες ιστοσελίδες, και κακόβουλες διαφημίσεις.
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IT security

Διορθώστε όλα τα τρωτά σημεία ασφάλειας και των
συνδεδεμένων συσκευών, έχοντας παράλληλα μία
πλήρη εικόνα του δικτύου σας
Αποκτείστε τον κεντρικό έλεγχο του δικτύου σας και
εντοπίστε πιθανά ευάλωτα σημεία όπως security patches,
service packs, wireless access points, USB devices, open
ports & shares, weak passwords, key registry keys, ενώ
παρέχει και αναλυτικά reports με τα αποτελέσματα του
ελέγχου.
Αν περνάτε από εσωτερικό έλεγχο για κανονιστική
συμμόρφωση, ο συνδυασμός GFI Events Manager &
Languard αποφέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Γρήγορη, προσιτή και υψηλής απόδοσης backup
λύση, ειδικά ανεπτυγμένη για μικρομεσαίες
επιχειρήσεις
Η εύρεση ενός backup εργαλείου για Hyper-V ή VMware
είναι μία πρόκληση.Πάνω από 30.000 πελάτες
παγκοσμίως χρησιμοποιούν το Altaro VM Backup γιατί
είναι εύκολο στην εγκατάσταση, ενεργοποίηση και
διαχείριση του. Αποτελεί μία ευέλικτη και βελτιωμένη
λύση, με χαρακτηριστικά όπως συμπίεση και
κρυπτογράφηση, υποστήριξη SQL και Exchange καθώς
και backup σε ευέλικτες τοποθεσίες.
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Εφαρμόστε το εταιρικό backup ως την καλύτερη,
συνήθη πρακτική
Ένα αξιόπιστο λογισμικό δημιουργίας backup, το οποίο
εξασφαλίζει την ομαλή λειτουργία της επιχείρησης και
προστατεύει τα ευαίσθητα δεδομένα, είναι απαραίτητο
για όλους. Το EaseUS Todo Backup εξασφαλίζει πως όλα
τα προγράμματα συνεχίζουν να δουλεύουν χωρίς
διακοπή, όταν προκύψει κάποιο κρίσιμο πρόβλημα και
ελαχιστοποιεί το downtime της επιχείρησης με σκοπό
την συνέχιση της παραγωγικότητας ή ακόμα και της
ανάπτυξης

Απλός, αποδοτικός τρόπος ελέγχου και
παρακολούθησης αλλαγών σε Active Directory,
Group Policy, Exchange, SQL & SharePoint
Παρακολουθείστε την πρόσβαση σε επίπεδο αρχείων
και φακέλων, τις τροποποιήσεις και τυχόν αλλαγές
στην άδεια χρήσης αρχείων. Βελτιώστε την ασφάλεια,
τηρείστε τα πρότυπα συμμόρφωσης με πάνω από 270
προκαθορισμένες αναφορές και ειδοποιήσεις σε
πραγματικό χρόνο που επιβεβαιώνουν πως έχετε τον
πλήρη έλεγχο ολόκληρου του IT περιβάλλοντος σας.
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Backup
Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας δεδομένων και
Server, μέσω ενός εύκολου, web-based dashboard
Το N-able Backup έχει σχεδιαστεί για να επιλέγετε εσείς τα
δεδομένα που θέλετε να προστατέψετε και να τα
διαχειρίζεστε όλα μέσω ενός μόνο dashboard.

EDR
Αποτρέψτε, εντοπίστε και ανταποκριθείτε στις
συνεχώς μεταβαλλόμενες απειλές
Το N-able Endpoint Detection & Response βοηθά τις
εταιρείες MSP στην άμεση και αποτελεσματική προστασία
των πελατών τους από τις διαρκώς εξελισσόμενες απειλές
και την γρήγορη ανάκτηση όταν υπάρξει επίθεση από
ransomware ή άλλα exploits.
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Πολυεπίπεδη ασφάλεια για τις μικρομεσαίες
επιχειρήσεις που καλούνται να αποτρέψουν, να
εντοπίσουν και να αποκαταστήσουν τις απειλές
Οι λύσεις ασφάλειας δικτύου ελέγχουν τις βασικές
ανάγκες σας για firewall και πρόληψη εισβολών, ασφαλείς
επικοινωνίες με antivirus με τη χρήση antivirus και email,
παρακολούθηση και επιδιόρθωση ευπαθειών για ασφαλή
τελικά σημεία
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IT service management

Ελέγξτε και διαχειριστείτε όλες τις προσβάσεις,
βελτιώστε την ασφάλεια και ενδυναμώστε τα
τμήματα πληροφορικής
Διαμορφώστε πολλαπλές απομακρυσμένες συνδέσεις
που μοιράζονται με ασφάλεια μεταξύ των χρηστών
σε ένα κεντρικό vault, επιτρέποντας την ταυτόχρονη
εκκίνηση και τη γρήγορη εναλλαγή μεταξύ
υπολογιστών

N-Central
Διαχείριση σύνθετων δικτύων με απίστευτη
ακρίβεια
Καθώς η επιχείρησή σας κλιμακώνεται σε εκατοντάδες
ή χιλιάδες συσκευές, χρειάζεστε ένα ισχυρό εργαλείο
απομακρυσμένης παρακολούθησης και διαχείρισης
που θα σας βοηθήσει να μεγιστοποιήσετε την
αποδοτικότητα και να ενισχύετε διαρκώς την
προστασία.
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MSP Manager
Λογισμικό help Desk Software που βοηθά στην
διαχείριση αιτημάτων τεχνικής υποστήριξης
Παρέχετε το καλύτερο IT service διευκολύνοντας τόσο
τους πελάτες όσο και τους τεχνικούς σας

Take Control
Λογισμικό απομακρυσμένης πρόσβασης, σχεδιασμένο
να βοηθήσει στην επιτυχία της επιχείρησης σας - σε
προσιτό κόστος.
Σχεδιασμένο για να βοηθά τους παρόχους υπηρεσιών
πληροφορικής να υποστηρίζουν περισσότερους πελάτες
μέσω γρήγορης, διαισθητικής απομακρυσμένης υποστήριξης
σε σχεδόν οποιαδήποτε πλατφόρμα. Το Take Control παρέχει
πρόσβαση σε διαγνωστικά από έναν πίνακα ελέγχου ενώ
ταυτόχρονα συνδέεται με συσκευές συνήθως σε
δευτερόλεπτα.
Έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στις ροές εργασίας των
τεχνικών σας και στον προϋπολογισμό της εταιρείας σας.
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Σχεδιασμένο για τα άτομα, τις ομάδες, και τα τμήματα
IT που πρέπει να εκτελέσουν εργασίες Windows σε Mac
με την καλύτερη απόδοση σε περιβάλλοντα εργασίας
Εύκολη, γρήγορη και δυνατή λύση για να ‘τρέξετε’ τα
Windows σε Mac περιβάλλον χωρίς να κάνετε reboot.
Αποτελεί τη Νο1 επιλογή των χρηστών Mac για πάνω από 8
χρόνια με πωλήσεις που φτάνουν τα 5 εκατομμύρια
παγκοσμίως.

Διαχειριστείτε αιτήματα τεχνικής υποστήριξης μέσω
του all-in-one helpdesk εργαλείου
Υποστήριξη αιτημάτων, knowledge base και chat σε μια
ολοκληρωμένη λύση helpdesk. Το GFI HelpDesk είναι ένα
self service λογισμικό service desk που ενοποιεί και
ενσωματώνει τη λειτουργικότητα τεχνικής υποστήριξης.
Οι πελάτες μπορούν εύκολα να καταγράψουν αιτήματα
μέσω email, συνομιλίας ή άλλων εφαρμογών.
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Ταχύτερη και αποτελεσματικότερη υποστήριξη
τελικών χρηστών εντός και εκτός δικτύου
Αποκτήστε γρήγορη, αξιόπιστη και απομακρυσμένη
σύνδεση με το Netop Remote Control ενώ παράλληλα
διασφαλίζετε την ταχεία επίλυση προβλημάτων.
Είτε εξυπηρετείτε τελικούς χρήστες είτε εξ
αποστάσεως ε ξοπλισμό, το Netop σας βοηθά να
μειώσετε το downtime και να διατηρήσετε το σύνολο
των τεχνικών στοιχείων του ενεργητικού σας.

Το VDI και η παράδοση εφαρμογών μπορεί να είναι
περίπλοκες και δαπανηρές διαδικασίες,
όχι όμως με το Parallels Remote Appication
Server
Η Νο1 εναλλακτική του Citrix είναι μια οικονομικά
αποδοτική λύση για εύκολη εφαρμογή και διαχείριση
Private Cloud υποδομών. Εγκαθιστά εικονικές
επιφάνειες εργασίας και εφαρμογές Windows, που
φιλοξενούνται σε hypervisors, όπως Microsoft Hyper-V,
Citrix Xen, VMware, vSphere κ.α, σε οποιαδήποτε
απομακρυσμένη συσκευή mobile ή desktop
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MSP RMM
Προσφέρετε στους πελάτες σας υπηρεσίες υψηλού
επιπέδου μέσω μίας απλής πλατφόρμας διαχείρισης
Παρακολουθείστε servers, workstations, desktops, hardware
και ολόκληρο το δίκτυο μέσω της κεντρικής κονσόλας
διαχείρισης του MSP RMM, η οποία ενσωματώνει
χαρακτηριστικά όπως patch management, asset tracking,
reporting και απομακρυσμένη πρόσβαση. Επιπλέον
δυνατότητες όπως antivirus, web protection, managed online
backup και service desk είναι διαθέσιμες για μία
ολοκληρωμένη λύση παροχής υπηρεσιών υποστήριξης.

Ταχύτερη και αποτελεσματικότερη υποστήριξη τελικών
χρηστών εντός και εκτός δικτύου
Αποκτήστε γρήγορη, αξιόπιστη και απομακρυσμένη σύνδεση
με το Netop Remote Control ενώ παράλληλα διασφαλίζετε
την ταχεία επίλυση προβλημάτων.
Είτε εξυπηρετείτε τελικούς χρήστες είτε εξ αποστάσεως
εξοπλισμό, το Netop σας βοηθά να μειώσετε το downtime
και να διατηρήσετε το σύνολο των τεχνικών στοιχείων του
ενεργητικού σας.
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Συνδεθείτε με ασφάλεια σε οποιονδήποτε υπολογιστή,
Mac ή κινητή συσκευή σε οποιοδήποτε δίκτυο από
οπουδήποτε και οποτεδήποτε
Παροχή ευέλικτης, αξιόπιστης απομακρυσμένης υποστήριξης
ανεξάρτητα από το πόσο μεγάλη είναι η επιχείρησή σας - ή
πόσο γρήγορα αναπτύσσεται. Πρόκειται για κάτι περισσότερο
από την αντιμετώπιση θεμάτων τεχνολογίας. Εξοικονομείτε
χρόνο και χρήμα και αύξηση της αποτελεσματικότητας σε
ολόκληρη την εταιρεία σας.

Διατηρήστε την υποδομή πληροφορικής σας από
οπουδήποτε με ισχυρό RMM λογισμικό
Δώστε τη δυνατότητα στους υπαλλήλους σας να εργάζονται
άμεσα από το σπίτι και να διατηρούν την επιχείρησή σας
ασφαλή. Αυτοματοποιήστε τις εργασίες ρουτίνας και
προωθήστε την ανάπτυξη των επιχειρήσεων
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