
Licenční program Symantec ExSP představuje nový způsob poskytování softwaru Symantec. Cílem tohoto programu 
založeného na měsíčním pronájmu je pomoci vám maximálně šetřit rozpočet IT bez nutnosti snižování kvality  
nebo omezování funkcionality IT služeb.

Získejte špičkové produkty Symantec pro bezpečnost i zálohování v rámci měsíční placené služby, která vám umožní  
lépe plánovat náklady na IT. 

Flexibilní licenční model na bázi měsíčních pronájmů

•	 	Platíte	pouze	za	to,	co	potřebujete,	což	
umožňuje růst podniku a předvídatelné náklady 
na infrastrukturu.

•		Nejsou	nutné	žádné	neúčelné	počáteční	výdaje	
ani investiční náklady.

•		Přístup	ke	špičkovým	řešením	zabezpečení	 
a zálohování společnosti Symantec.

•		Všechny	licence	Symantec	ExSP	zahrnují	
upgrade v rámci podpory, takže máte zaručené 
nejaktuálnější verze produktů.

•		Vhodné	pro	podniky	všech	velikostí.

•		Součástí	všech	produktů	je	servisní	podpora.

•		Rychlé	a	snadné	nasazení	produktu,	flexibilní	
správa

•		Není	nutné	vést	evidenci	licencí.

Symantec™ Backup Exec™ 2010

Spolehlivé zálohování a obnova určené 
pro váš rostoucí podnik

Symantec™ System Recovery 2011

Obnovení systému kdykoli a kdekoli 
během několika minut 

Symantec™ Endpoint Protection  
Small Business Edition

Snadno použitelná komplexní sada 
určená pro malé a střední firmy

Symantec™ Protection Suite 
Small Business Edition

Snadno	použitelná	ochrana	na	úrovni	
velkých organizací určená pro malé  
a střední firmy

Symantec™ Endpoint Protection 
Enterprise Edition

Nová	generace	zabezpečení	koncových	
bodů

Symantec™ Protection Suite  
Enterprise Edition

Důvěryhodná ochrana pro prostředí 
koncových bodů, zasílání zpráv a webu

Řada špičkových produktů Symantec je nyní k dispozici formou měsíčních pronájmůPřínosy pro vás



Řada špičkových produktů Symantec je nyní k dispozici formou měsíčních pronájmů

Symantec™ Backup Exec™ 2010
Zvýšení výkonu zálohování a snížení nákladů. Symantec Backup Exec 
2010 poskytuje prostřednictvím zálohování a obnovení špičkovou 
ochranu prostředí, od serveru po stolní počítač.
Hlavní FunkcE:

•	 Ochrana	pro	více	dat,	nižší	náklady	na	úložiště	a	vyšší	výkon	zálohování	
prostřednictvím integrované technologie deduplikace a archivace.

•	 Omezení	výpadků	v	činnosti	podniku	pomocí	bezkonkurenční	
technologie, která obnoví důležité aplikace a prostředí během několika 
sekund.

Symantec™ System Recovery 2011
Obnovení	systému	kdykoli	a	kdekoli	během	několika	minut.	Rychlé	 
a spolehlivé obnovení systému pomáhá zákazníkům minimalizovat 
výpadky a  plnit požadavky na dobu obnovení.
Hlavní FunkcE:

•	 Obnova	fyzických	a	virtuálních	lokálních	i	externích	serverů	během	
několika minut  i na rozdílném hardwaru a vzdálených serverech.

•		Bezproblémové	provádění	automatických	konverzí	z	fyzického	 
do	virtuálního	prostředí	(P2V)	a	z	virtuálního	do	fyzického	 
prostředí	(V2P).

Symantec™ Endpoint Protection Small Business Edition
Snadno	použitelná	ochrana	na	úrovni	velkých	organizací	určená	pro	malé	
a střední firmy. Jistota nepřetržité ochrany podnikových dat a systémů 
před současnými komplexními hrozbami.
Hlavní FunkcE:

•	 Bezkonkurenční	špičková	ochrana	před	škodlivým	kódem,	včetně	
ochrany před viry a spywarem, nové ochrany před rootkity a nižších 
nároků na paměť.

•		Proaktivní	ochrana	před	hrozbami	–	chrání	před	novými	hrozbami	
technologií Symantec TruScan™ Proactive ThreatScan.

Symantec™ Protection Suite Small Business Edition
Toto	účinné	a	cenově	dostupné	komplexní	zabezpečení	stolního	počítače	
chrání před hrozbami virů, spywaru, nevyžádané pošty a phishingu  
a rychle obnovuje stolní a přenosné počítače v případě selhání.
Hlavní FunkcE:

•	 Zabezpečení	zasílání	zpráv	proti	nevyžádané	poště	a	phishingu.
•		Filtrování	obsahu	a	nepřetržité	aktualizace	signatur	nevyžádané	pošty.
•		Oddělené	průběžné	zálohování	a	automatické	vytváření	záloh.
•		Obnovení	souborů	a	složek	během	několika	sekund	nebo	celého	

počítače během několika minut.

Symantec™ Endpoint Protection Enterprise Edition
Nová	generace	technologie	ochrany	před	viry.	Dokonalá	integrace	
nezbytných technologií zabezpečení v jediném agentu včetně konzole  
pro správu zvyšuje ochranu a přispívá ke snížení TCO.
Hlavní FunkcE:

•	 Dokonalá	integrace	ochrany	před	viry,	ochrany	před	spywarem,	
firewallu, prevence narušení, kontroly zařízení a aplikací.

•		Ochrana	před	viry	a	spywarem	pro	klienty	Mac,	Linuxu	a	Microsoftu.
•		Chrání	fyzická	a	virtuální	prostředí.

Symantec™ Protection Suite Enterprise Edition
Důvěryhodná ochrana pro prostředí koncových bodů, zasílání zpráv  
a webu. Snížení nákladů na zabezpečení podnikového prostředí pomocí 
webové	konzoly	s	jednotným	přihlášením	a	účinné	řízení	současných	rizik.
Hlavní FunkcE:

•	 Proaktivní	ochrana	–	více	než	tradiční	ochrana	před	viry	a	ochrana	 
před spywarem.

•		Rychlé	obnovení	dat	a	systému.
•		Rozšířené	filtrování	obsahu,	prevence	ztráty	dat	a	ochrana	 

před nevyžádanou poštou a viry pro e-mail a rychlé zprávy.

Flexibilní licenční model na bázi měsíčních pronájmů


