Érj el most nagyobb profitot a Panda egyszerűen menedzselhető
végpontvédelmi és üzemeltetési megoldásaival!
A PANDA SECURITY ÁLTAL BIZTOSÍTOTT FŐ SZOLGÁLTATÁSOK

Felhőalapú vírusvédelmi
szoftverek

Elsőosztályú üzemeltetési
támogatás

Kimagasló informatikai
biztonság

HOGYAN TESSZÜK EGYSZERŰVÉ ÉS KÉNYELMESSÉ VISZONTELADÓ PARTNEREINKNEK
A PANDA SZOLGÁLTATÁSAINAK KÖZVETÍTÉSÉT?

Non-stop elérhető, azonnali szolgáltatásindítással
Nem kell napokat várni, hogy a postás meghozza a
licenszet – ha ügyfelednél holnapra 10 új gépre kell pl.
végpontvédelmi megoldás, csak belépsz az önkiszolgáló
portálunkra, és egy-két kattintás után már életbe is lép
a szolgáltatás!
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Ügyfeleid változó igényeinek rugalmas,
stresszmentes menedzselésével
Nem kell megvenni évekre a szoftvereket, nem kell
hosszú távon egy megoldás mellett elköteleződni – Te
döntöd el, mit és meddig szeretnél használni!

Használat alapú elszámolással
Csak a felhasznált szolgáltatásért kell fizetni – ha pl.
a hónap felénél lemondásra kerül egy licensz, akkor
visszafizetjük a fel nem használt időszak díját.

Követhető, rendszerezett számlázással,
importálható számlaadatokkal
Nem bonyolítjuk az életedet össze-vissza
számlázással: a Kvazartól minden hónapban 1
számlát kapsz, mindig ugyanakkor, ügyfelekre
bontva az igénybe vett szolgáltatást.

Skálázható szolgáltatással
Kiszámítható, tervezhető üzleti növekedés,
költségmegtakarítás.

Partnereinknek új piacokhoz biztosítunk
hozzáférést, ezzel plusz forgalmat
érhetsz el.

Kérj ingyenes személyes konzultációt szakértőinktől!
M: sales@kvazar.cloud

T: +36 20 621 2596

Kvazar Marketplace oldalon elérhető szolgáltatások

Panda Endpoint
Protection / Plus
A vállalatok – akár több
telephelyen található –
számítógépei (PC, laptop,
szerver) teljes körű
védelmére kifejlesztett
végpontvédelmi megoldás,
amelynek segítségével az
üzemeltetés egyszerűvé
válik a Panda
adatközpontjaiban működő
központi online
kezelőfelületnek
köszönhetően, valamint a
telepítési és üzemeltetési
költségek is csökkennek. A
Plus verzió védelmet biztosít
az MS Exchange szerverek
részére is, valamint lehetővé
teszi a kliens oldali URL
szűrést.

Panda Adaptive Defense

A 0. napi támadások (mint
pl. a zsarolóvírusok) elleni
azonnali védelem,
amelyeket a konkurens
termékek nem, vagy csak
késve ismernek fel!
Önállóan is megvásárolható,
és más gyártók
vírusvédelme mellett
párhuzamosan
használható.A szolgáltatás
az alkalmazott EDR
technológiának
köszönhetően
megakadályozza, hogy
káros folyamatok induljanak
el a végpontokon.

Panda Systems
Management
Egy olyan távmenedzsment
rendszer, amivel a
számítógépek (asztali,
hordozható) és szerverek
teljes körű felülvizsgálata és
karbantartása
elvégezhetővé válik távolról.
Windows, macOS, Linux,
Android és iOS
környezetben.
Üzemeltethető web
konzolból, valamint Android
és iPhone alkalmazás
segítségével is.

AZ ÜGYFELEK ÉRTÉKELÉSEI ALAPJÁN A
PANDA SECURITY VÉGPONTVÉDELMI
MEGOLDÁSA A LEGJOBB VÁLASZTÁS!
Kérj ingyenes személyes konzultációt szakértőinktől!
M: sales@kvazar.cloud

T: +36 20 621 2596

