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Przedstawiamy pakiet 
Check Point SMB Security Suite

Łatwe w zarządzaniu zabezpieczenia 
sieci klasy korporacyjnej o wysokim 

stopniu integracji

Innowacyjna ochrona poczty 
elektronicznej i narzędzi 
współpracy oraz aplikacji

Ochrona punktów końcowych dla komputerów 
PC i Mac, a także urządzeń z systemem 

Linux, Android oraz iOS, z automatycznym 
reagowaniem na incydenty

Licencje dla 10 użytkowników: 
10 komputerów, 10 telefonów 

oraz 10 kont pocztowych
Maksymalna przepustowość 450 Mb/s

Licencje dla 25 użytkowników: 
25 komputerów, 25 urządzeń 

mobilnych, 25 kont pocztowych
Maksymalna przepustowość 500 Mb/s

Licencje dla 50 użytkowników: 
50 komputerów, 50 urządzeń 

mobilnych, 50 kont pocztowych
Maksymalna przepustowość 660 Mb/s

Licencje dla 100 użytkowników: 
100 komputerów, 100 urządzeń 

mobilnych, 100 kont pocztowych
Maksymalna przepustowość 1500 Mb/s
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Dostępne bezpośrednio po zainstalowaniu kompleksowe zabezpieczenia dla małych firm.

Quantum Spark 1600 WiredQuantum Spark 1550 WiFi /Wired Quantum Spark 1570 WiFi/Wired Quantum Spark 1590 WiFi /Wired



Pakiet SMB Security Suite obejmuje 
następujące składniki:

Pakiet SMB Security Suite jest dostępny wyłącznie u autoryzowanych dystrybutorów.
Już dziś skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem - CLICO

www.checkpoint.com (c) 2022 Check Point Software Technologies Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone.
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URZĄDZENIA MOBILNE

Ransomware     Phishing     Sandboxing

CO CHRONIMY

Office 365

KOMPUTERY UŻYTKOWNIKÓW

APLIKACJE CHMUROWE

LOKALNA INFRASTRUKTURA IT

Brama bezpieczeństwa Quantum Spark z najlepszą w swojej klasie, łatwo wdrażaną, zarządzaną i utrzymywaną 
ochroną przed zagrożeniami. Integruje komunikację i zabezpieczenia w formie bramy bezpieczeństwa typu 
„wszystko w jednym” z gotowymi zabezpieczeniami wykorzystującymi najwyższej klasy inteligentną analizę 
zagrożeń

Pakiet Harmony Email & Collaboration zapewnia małym i średnim przedsiębiorstwom pełną ochronę 
poczty e-mail w chmurze. To zaawansowane rozwiązanie odpowiada za ochronę przed phishingiem, w tym 
kontrolę adresu URL, oraz umieszczanie plików w piaskownicy i sanityzację plików (CDR) w przypadku poczty 
przychodzącej oraz wewnętrznych wiadomości e-mail pakietu Office 365 i Google Suite

Harmony Endpoint zapewnia zaawansowaną ochronę przed zagrożeniami w odniesieniu do znanego i nieznanego 
złośliwego oprogramowania oraz złośliwego kodu typu zero-day, narzędzie Sandbox Emulation and Extraction 
rozszerzone o automatyczną analizę śledczą punktu końcowego, kontrolę dostępu oraz funkcje ochrony 
przeglądarki internetowej

Harmony Mobile to kompleksowe zabezpieczenie klasy korporacyjnej dla urządzeń mobilnych przeznaczone do 
ochrony urządzeń z systemem iOS i Android, aplikacji oraz sieci, od których są zależne, przed zaawansowanymi 
zagrożeniami czyhającymi na użytkowników urządzeń mobilnych. Chroni przed lukami w zabezpieczeniach 
systemu operacyjnego, atakami typu man-in-the-middle oraz złośliwymi aplikacjami

http://www.checkpoint.com

