Czy Twoje systemy potrzebują ochrony?
Mamy program
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Spis treści
Certyfikat
specjalisty
Dr.Web – wasza
wizytówka w
świecie IT

W celu uzyskania najlepszych rezultatów
pracy systemów bezpieczeństwa
informacyjnego, stworzonych na bazie
produktów Dr.Web, opracowano programy
szkolenia i certyfikacji specjalistów w
zakresie bezpieczeństwa sieci
komputerowych przedsiębiorstw.
Status certyfikowanego specjalisty ds. bezpieczeństwa sieci
komputerowych na bazie produktów i rozwiązań Dr.Web
świadczy o kompetencjach pracownika, a posiadanie certyfikatu jest swego rodzaju znakiem jakości, potwierdzającym
wysoki poziom kwalifikacji specjalisty.
W trakcie szkolenia specjaliści zdobywają wiedzę rzeczywiście niezbędną w pracy z produktami Dr.Web, co umożliwia
organizacjom:
minimalizować ryzyko nieplanowanych przestojów
personelu i sprzętu w następstwie ataków wirusów i
spamu;
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Dr.Web dla serwerów UNIX
Dr.Web Mail Security Suite

znacząco zmniejszyć ilość spamu przychodzącego,
jako czynnika odrywającego pracowników od pracy,
zwiększając w ten sposób wydajność pracy personelu;
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Przydatne linki
Szkolenie i certyfikacja: 					
http://training.drweb.com
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O firmie
„Doctor Web”

Firma „Doctor Web” to znany rosyjski producent narzędzi
bezpieczeństwa informacyjnego.
Opracowywane od 1992 roku programy antywirusowe
Dr.Web niezmiennie osiągają doskonałe rezultaty w wykrywaniu złośliwego oprogramowania. Utworzenie firmy
„Doctor Web” w grudniu 2003 roku przyniosło gwałtowny
wzrost sprzedaży produktów Dr.Web zarówno w Rosji, jak i
w innych krajach.
Dzisiaj „Doctor Web” to odnosząca sukcesy, szybko rozwijająca się firma, która odgrywa jedną z głównych ról na rynku
produktów bezpieczeństwa informacyjnego. Dysponuje silnikiem antywirusowym własnego autorstwa, posiada własne
laboratorium antywirusowe, globalny serwis monitorowania
wirusów i serwis wsparcia technicznego.
Strategicznym zadaniem firmy, na wypełnienie którego
skierowane są starania wszystkich pracowników, jest stworzenie produktów ochrony antywirusowej, odpowiadających
wszystkim aktualnym wymaganiom. Nie mniej ważne jest
opracowywanie nowych rozwiązań technologicznych, dzięki
którym użytkownicy będą w pełni przygotowani na wszelkiego rodzaju zagrożenia komputerowe. Linia produktów
antywirusowych firmy „Doctor Web” obejmuje najszerszy
zakres systemów operacyjnych i kompatybilnych aplikacji.
Swoje produkty firma rozpowszechnia w oparciu o sieć partnerską, rezygnując ze sprzedaży bezpośredniej użytkownikom końcowym.
Z produktów Dr.Web korzystają domowi użytkownicy z
różnych stron świata i duże rosyjskie przedsiębiorstwa,
niewielkie organizacje i duże strategiczne korporacje, którym
zespół firmy „Doctor Web” jest wdzięczny za wsparcie i
długoletnią wierność produktowi. Certyfikaty państwowe i
nagrody świadczą o dużym zaufaniu do programu antywirusowego Dr.Web, stworzonego przez utalentowanych rosyjskich programistów.
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Licencje i
certyfikaty

W odróżnieniu od większości rozwiązań komputerowych
produkty programowe Dr.Web posiadają certyfikaty zgodności Federalnej Służby Kontroli Technicznej i Eksportowej
(FSKTiE), Federalnej Służby Bezpieczeństwa (FSB) i Ministerstwa Obrony Federacji Rosyjskiej. Dzięki temu mogą z
nich korzystać organizacje o podwyższonych wymaganiach dotyczących bezpieczeństwa.
Dr.Web uzyskał od FSKTiE certyfikat zgodności z:
warunkami technicznymi i niezadeklarowanymi
możliwościami 4 (WT i NDW 4) na zastosowanie w
składzie podsystemu ochrony antywirusowej w systemach informatycznych danych osobowych (SIDO)
klasy K1;
wymaganiami (nie niżej niż 4, pod względem poziomu kontroli) wiodącego dokumentu Państwowej
Komisji Technicznej Rosji „Ochrona przed nieautoryzowanym dostępem do informacji. Część 1. Zabezpieczenie programowe środków ochrony informacji.
Klasyfikacja pod względem kontroli braku niezadeklarowanych możliwości” i z warunkami technicznymi.
Dr.Web w pełni odpowiada wymaganiom ustawy o danych
osobowych, jakie stawia się produktom antywirusowym
w zakresie ochrony przed nieautoryzowanym dostępem
oraz scentralizowanej ochrony kanałów przekazu danych,
i może być używany w sieciach, odpowiadających maksymalnemu poziomowi ochrony.
Firma „Doctor Web” dysponuje poniższymi licencjami,
certyfikatami i świadectwami:
licencje Federalnej Służby Kontroli Technicznej i Eksportowej FR (FSKTiE) na prowadzenie prac związanych z tworzeniem środków ochrony informacji, a
także na działalność dotyczącą opracowania i/lub
produkcji środków ochrony informacji poufnej;
licencję Ministerstwa Obrony Federacji Rosyjskiej na
działalność w zakresie tworzenia środków ochrony
informacji;
licencje FSB Rosji na prowadzenie prac związanych z
wykorzystywaniem informacji, będących tajemnicą
państwową;
licencję Centrum ds. licencjonowania, certyfikacji i
ochrony tajemnicy państwowej FSB Rosji na opracowanie i/lub produkcję środków ochrony informacji
poufnej;
certyfikaty zgodności FSB FR;
certyfikaty zgodności FSKTiE FR.
Wszystkie licencje i certyfikaty „Doctor Web”:
http://company.drweb.com/licenses_and_certificates

Opakowanie produktów
certyfikowanych przez FSKTiE
Specjalny pakiet „Certyfikowany Dr.Web”
Zestaw: pakiet; płyta z certyfikowaną dystrybucją oprogramowania; formularz; naklejka FSKTiE z hologramem.
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Technologie
Dr.Web
Programy antywirusowe Dr.Web to rodzina
programów komputerowych, stworzonych przez
utalentowanych rosyjskich programistów pod
kierunkiem Igora Daniłowa.
Firma „Doctor Web” to jeden z nielicznych
dostawców programów antywirusowych na
świecie, posiadających własną unikalną technologię wykrywania i leczenia złośliwego oprogramowania. Firma posiada własny serwis monitorowania wirusów i laboratorium analityczne. Dzięki
temu specjaliści mogą szybko reagować na nowe
zagrożenia wirusowe i są zdolni pomagać klientom
w rozwiązywaniu problemów, o dowolnej złożoności, w kilka godzin.
Istotną cechą Dr.Web jest jego modułowa architektura. Wszystkie produkty i rozwiązania zawierają w sobie ten sam silnik antywirusowy, a także
wykorzystują ten sam system aktualizacji baz
wirusów i globalny system wsparcia technicznego.
Technologie Dr.Web pozwalają stworzyć niezawodną ochronę informacyjną zarówno w ramach
dużych sieci korporacyjnych, jak i w domowym
komputerze czy też domowym biurze.
Oprócz wirusów i złośliwego oprogramowania,
Dr.Web potrafi również wykrywać i usuwać z
komputera różnego rodzaju niechciane programy
(programy reklamowe, dialery, programy-żarty, programy potencjalnie niebezpieczne,
programy do włamań – spyware/riskware), spam
i niechciane listy elektroniczne (wiadomości typu
phishing, pharming, scamming i bounce).
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Technologie
Antywirus dobrej jakości powinien umieć nie tylko wykrywać
wirusy, ale także je leczyć. Jedną kwestią jest usunięcie zainfekowanych plików razem z ich cenną informacją, a drugą –
przywrócenie im pierwotnego, „zdrowego” stanu. Dr.Web
ostrożnie obchodzi się z plikami użytkownika.

Leczy z wirusów
Dr.Web, w odróżnieniu od wszystkich innych analogicznych programów, z powodzeniem pracuje nawet na zainfekowanym komputerze i jest niepokonany w walce z
wirusami.
Program Dr.Web charakteryzuje się najwyższym odsetkiem skutecznego leczenia aktywnych infekcji w całej
branży antywirusowej.
Nie ma potrzeby wstępnego leczenia komputera przed
dokonaniem instalacji Dr.Web: wykorzystanie unikalnych technologii do obsługi procesów w pamięci oraz
doskonałe możliwości w zakresie neutralizacji aktywnych infekcji, pozwalają zainstalować Dr.Web bezpośrednio na zainfekowanym komputerze.
Wysokie prawdopodobieństwo pomyślnego uruchomienia skanowania zainfekowanego komputera – nawet z zewnętrznego nośnika, bez instalacji w systemie
(np. z pamięci USB).

Samoochrona
Dr.Web posiada ogromną wytrzymałość na wszelkie próby
uszkodzenia go przez złośliwe oprogramowania, dzięki
komponentowi samoochrony Dr.Web SelfPROtect, który jest
bezkonkurencyjny na rynku antywirusów.
Dr.Web SelfPROtect sprzedawany jest w formie sterownika i działa na najniższym poziomie systemowym
– jego pracę może przerwać jedynie ponowne uruchomienie systemu. w ten sposób złośliwe programy nie
mogą wpływać na samoochronę.
Dr.Web SelfPROtect ogranicza dostęp złośliwych obiektów do sieci, plików i katalogów, niektórych gałęzi rejestru oraz nośników wymiennych na poziomie sterownika systemowego, chroni przed próbami zakończenia
pracy Dr.Web przez programy „anty-antywirusowe”.
Dr.Web SelfPROtect jest w pełni samowystarczalny i nie
modyfikuje jądra Windows, podczas gdy niektóre produkty konkurencyjne przechwytują przerwania, zamieniają tablice wektorowe, korzystają z nieudokumentowanych funkcji, itp., co może prowadzić do poważnych
problemów w pracy samego systemu operacyjnego, a
także daje przestępcom internetowym nowe możliwości wykorzystywania braku zabezpieczenia.

Unikalne możliwości jądra
Skanowanie archiwów o dowolnym poziomie zagnieżdżenia.
Najwyższa dokładność w wykrywaniu spakowanych
obiektów złośliwych (nawet tych, które są spakowane
nieznaną dla Dr.Web metodą) – rozpakowywanie ich i
szczegółowa analiza w celu wykrycia ukrytych zagrożeń.
Wykrywanie i neutralizowanie wirusów złożonych,
takich jak Shadow.based (Confiсker), MaosBoot, Rustock.C, Sector – Dr.Web nie ma tu sobie równych.
Inteligentne technologie skanowania pamięci pozwalają na blokowanie aktywnych wirusów do momentu pojawienia się ich kopii na dysku twardym komputera, co
zmniejsza prawdopodobieństwo wykorzystania przez
złośliwe oprogramowanie braku zabezpieczenia zainstalowanych programów lub systemu operacyjnego.
Wykrywanie i neutralizowanie wirusów, które działają
w pamięci operacyjnej i nigdy nie występują w formie
oddzielnych plików (np. Slammer i CodeRed).

Walka z nieznanymi zagrożeniami
FLY-CODE to bezkonkurencyjna technologia uniwersalnego rozpakowywania plików, spakowanych za pomocą nieznanych programowi Dr.Web metod.
Unikalna technologia bezsygnaturowego wykrywania
Origins Tracing™ pozwala programowi Dr.Web z dużym prawdopodobieństwem rozpoznać złośliwe programy, zanim te zostaną wpisane do jego bazy wirusów.
Analizator heurystyczny Dr.Web skutecznie wykrywa
wszystkie rozpowszechnione typy zagrożeń, określając
ich klasę na podstawie wyników przeprowadzonej analizy i znaków szczególnych.
Dr.Web Process Heuristic chroni systemy przed nowymi, złośliwymi programami, które potrafią uniknąć wykrycia przez tradycyjną metoda opartą na sygnaturach
i analizie heurystycznej, ponieważ nie zostały jeszcze
przeanalizowane w laboratorium antywirusowym i nie
są znane dla Dr.Web w momencie infekcji. Nowa technologia analizuje zachowanie podejrzanego programu,
aby określić czy jest złośliwy i podjąć niezbędne kroki do
zneutralizowania zagrożenia. Dzięki temu chroni przed
kradzieżą danych i minimalizuje straty działań nieznanych wirusów.
Kompleksowa analiza spakowanych zagrożeń istotnie poprawia wykrywalność teoretycznie “nowych” złośliwych programów, znanych dla bazy wirusów Dr.Web
zanim zostały ukryte przez nowe programy pakujące.
Ponadto, dzięki takiej analizy, nie ma potrzeby dodawania definicji nowych zagrożeń do bazy wirusów. Utrzymywanie małej bazy wirusów Dr.Web, nie wymaga
dodatkowych nakładów w infrastrukturę systemową.
Aktualizacje pozostają małe, podczas gdy jakość wykrywania i leczenia pozostają na tym samym, wysokim
poziomie.

Technologie filtrowania spamu
Technologie filtrowania spamu Dr.Web składają się z kilku
tysięcy reguł, które umownie można podzielić na kilka grup.
Analiza heurystyczna
Niezwykle skomplikowana, inteligentna technologia
empirycznej analizy wszystkich części wiadomości: pola
nagłówka, treści wiadomości, itd. Analizie poddawana
jest nie tylko sama wiadomość, ale i treść jej załączników, jeżeli takie występują. Analizator heurystyczny jest
stale doskonalony i ciągle uzupełniany o nowe reguły.
Analizator heurystyczny pracuje z wyprzedzeniem i
umożliwia rozpoznawanie nieznanych jeszcze odmian
spamu nowej generacji przed wydaniem odpowiedniej
aktualizacji.
Filtrowanie przeciwdziałania
Filtrowanie przeciwdziałania to jedna z głównych i
najbardziej skutecznych technologii antyspamowych
programu Dr.Web. Polega na rozpoznawaniu trików
stosowanych przez spamerów w celu obejścia filtrów
antyspamowych.
Analiza na bazie sygnatur HTML
Wiadomości, w skład których wchodzi kod HTML, porównywane są z wzorcami biblioteki sygnatur HTML antyspamu. Takie porównanie, w połączeniu z dostępnymi informacjami o wielkości stosowanych zwykle przez
spamerów obrazków, chroni użytkowników przed wiadomościami spamowymi z kodem HTML, do których
często zalicza się obrazki online.
Technologia wykrywania spamu po nagłówkach
wiadomości
Wykrywanie fałszywek w „stemplach” serwerów SMTP i
w innych elementach, jakie umieszczone są w nagłówkach wiadomości pocztowych, to najnowszy kierunek
rozwoju metod walki ze spamem. Nie wolno ufać adresowi nadawcy wiadomości elektronicznej, gdyż może
być tam podany fałszywy adres zwrotny. Fałszywe wiadomości to nie tylko spam – mogą to być próby oszustwa lub środki nacisku na personel, np. anonimy, a nawet groźby.
Specjalne technologie antyspamowe programu Dr.Web
pozwalają ustalić fałszywe adresy i nie odbierać takich
wiadomości. Dzięki temu możemy zmniejszyć ruch w
sieci i uchronić pracowników przed otrzymywaniem
fałszywych wiadomości, które mogłyby ich skłonić do
nieprzewidywalnych czynności.
Analiza semantyczna
W trakcie tej analizy porównuje się słowa i zwroty wiadomości ze słowami i idiomami zwykle stosowanymi w
spamie. Porównania dokonuje się na podstawie specjalnego słownika, przy czym analizie poddawane są słowa, zwroty i symbole, zarówno widoczne, jak i te zamaskowane za pomocą specjalnych technicznych trików.
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Technologia Anti-Scamming
Wiadomości typu scam (jak również wiadomości typu
pharming — jeden z rodzajów scammingu) – to chyba najgroźniejszy rodzaj wiadomości spamowych, do
których zalicza się również tzw. „listy nigeryjskie”, wiadomości o wygranych w loteriach, kasynie, fałszywe
wiadomości od banków i od organizacji kredytowych.
Antyspam Dr.Web został wyposażony w specjalny moduł do ich filtracji.
Filtrowanie spamu technicznego
Tak zwane wiadomości typu bounce powstają jako reakcja na wirusy lub jako przejaw działalności wirusowej
– na przykład w wyniku działania robaka pocztowego
rozsyłającego wiadomości lub w formie informacji o
niedostarczeniu wiadomości — i są równie niepożądane
co spam. Specjalny moduł antyspamowy Dr.Web określa takie wiadomości jako niepożądane.

Zalety Antyspamu Dr.Web
Skanowanie poczty przychodzącej i wychodzącej następuje w czasie rzeczywistym.
Praca antyspamu nie jest zależna od użytkowanego programu pocztowego i nie wydłuża czasu odbioru poczty.
Antyspamu nie trzeba konfigurować – swoją pracę zaczyna automatycznie wraz z odbiorem pierwszej wiadomości.
Różne technologie filtracji gwarantują duże prawdopodobieństwo rozpoznania spamu oraz wiadomości typu
phishing, pharming, scamming i bounce, przy prawie
zerowym odsetku błędnej kwalifikacji.
Przefiltrowane wiadomości nie są usuwane, lecz przenoszone do specjalnego katalogu programu pocztowego, w którym w dogodnym terminie można sprawdzić,
czy nie zostały błędnie zakwalifikowane.
Moduł analizatora spamu jest całkowicie niezależny; nie
trzeba go łączyć z zewnętrznym serwerem, nie wymaga też dostępu do określonej bazy danych, co pozwala
istotnie zmniejszyć ruch w sieci.
Aktualizacje dla Antyspamu Dr.Web pojawiają się codziennie. Dzięki unikalnym technologiom rozpoznawania niechcianej poczty, w oparciu o kilka tysięcy reguł,
aktualizacje wystarczy przeprowadzać raz na dobę, co
wpływa na zmniejszenie ruchu w sieci.

Szczególna organizacja bazy wirusów
Dr.Web
Baza wirusów Dr.Web – w porównaniu z bazami innych
programów antywirusowych – jest najmniejsza. Było to
możliwe dzięki własnej technologii tworzenia bazy wirusów
w oparciu o niezwykle elastyczny język, specjalnie opracowany dla opisywania baz. Niewielki rozmiar bazy wirusów
daje możliwość zmniejszenia ruchu w sieci, a także wymaga
znacznie mniej miejsca na dysku po zainstalowaniu i w
pamięci operacyjnej, niż bazy innych producentów. Niewielki
rozmiar bazy wirusów umożliwia bardzo szybką współpracę
komponentów programu Dr.Web, dzięki czemu procesor nie
jest nadmiernie obciążany.

Jakie jest najważniejsze zadanie programu antywirusowego?
Zapewnić ochronę przed wirusami. Ochronę zapewnia się
m.in. poprzez wprowadzenie do bazy wirusów zapisów
(syngatur), pozwalających na wykrycie wirusów. Liczba
zapisów w bazie wirusów wcale nie świadczy o tym, ile
realnie wirusów wychwytuje dany program antywirusowy.
Aby zrozumieć, dlaczego liczba zapisów w bazie wirusów
Dr.Web jest mniejsza od liczby zapisów w bazach wirusów
niektórych innych producentów, trzeba wiedzieć, że nie
wszystkie wirusy są unikatowe.
Istnieją całe rodziny spokrewnionych (podobnych) wirusów.
Są też wirusy stworzone przez konstruktorów wirusów. Dla
każdego takiego wirusa-bliźniaka twórcy niektórych innych
programów antywirusowych robią oddzielny zapis w bazie
wirusów, zwiększając jej ciężar. Inną regułę stosuje się w
bazie wirusów programu Dr.Web, gdzie wystarczy jeden
zapis, by unieszkodliwić dziesiątki czy też setki, a czasem i
tysiące podobnych do siebie wirusów.

Zalety bazy wirusów Dr.Web
Rekordowo mała liczba zapisów.
Niewielki rozmiar aktualizacji.
Wystarczy jeden zapis, by zidentyfikować dziesiątki,
setki, a nawet tysiące podobnych wirusów.

Dr.Web Enterprise Security Suite
Produkty dla przedsiębiorstw

To, co zasadniczo odróżnia bazę wirusów Dr.Web od baz
wielu innych programów, to fakt, że przy mniejszej liczbie
zapisów pozwala ona wykrywać taką samą (a nawet większą)
liczbę wirusów i złośliwych programów.

Jakie korzyści daje użytkownikowi niewielki
rozmiar bazy Dr.Web i mniejsza liczba
zapisów w tej bazie?
Oszczędność miejsca na dysku.
Oszczędność pamięci operacyjnej.
Mniejszy ruch w sieci przy pobieraniu bazy.
Duża prędkość instalacji bazy i jej obsługi przy analizie
wirusów.
Możliwość identyfikacji wirusów, które zostaną stworzone dopiero w przyszłości poprzez modyfikację już
znanych wirusów.

Globalny system aktualizacji Dr.Web 		
(Dr.Web GUS)
Monitoring wirusowy, prowadzony przez „Doctor
Web”, pozwala na zbieranie sygnatur szkodliwych
obiektów z całego świata.
Najnowsze aktualizacje pojawiają się natychmiast po
dokonaniu analizy nowego zagrożenia wirusowego i
przygotowaniu aktualizacji.
Zanim aktualizacje będą dostępne użytkownikom, są
testowane na ogromnej liczbie „zdrowych” plików.
Aktualizacje trafiają do użytkowników z kilku serwerów,
znajdujących się w różnych miejscach na kuli ziemskiej,
co minimalizuje czas uzyskiwania aktualizacji.
Procesy aktualizacji baz wirusów i modułów programowych są w pełni zautomatyzowane.
Aktualizacje można pobierać w formie zarchiwizowanych plików.
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Dr.Web Enterprise Security Suite. Produkty dla przedsiębiorstw

Licencjonowanie Dr.Web Enterprise Security Suite

Dr.Web Enterprise Security Suite to zestaw produktów Dr.Web, który zawiera elementy ochrony wszystkich węzłów sieci korporacyjnej i wspólne centrum zarządzania dla większości z nich.

Licencje na produkty udzielane są oddzielnie dla każdego elementu. W celu ochrony każdego elementu należy wybrać licencję
bazową i – jeżeli to konieczne – dodatkowe komponenty.

Produkty podzielono na 5 grup w zależności od rodzaju elementów, które chronią.

Produkty komercyjne Dr.Web

Dr.Web Desktop Security Suite
Ochrona stacji roboczych, klientów serwerów
terminalowych, klientów serwerów wirtualnych i klientów
systemów wbudowanych

Produkty programowe Dr.Web

Dr.Web dla Windows
Dr.Web KATANA
Dr.Web dla Linux

Objetos protegidos

Ochrona serwerów plików i serwerów aplikacji (w tym
wirtualnych i terminalowych)

nnWindows

Klienci serwerów
terminalowych

10/8/8.1/7/Vista SP2/XP SP2+
(32 bitowe).

nnWindows

Linux glibc 2.

Dr.Web dla MS DOS

Klienci systemów
wbudowanych

macOS 10.7

Dr.Web dla serwerów Windows
Dr.Web dla serwerów UNIX

Dr.Web dla MS Exchange

KATANA

nnCentrum

zarządzania

Antywirus

MS-DOS

Dr.Web Server
Security Suite

—

Windows
Novell NetWare
macOS Server

Antywirus

UNIX

Dr.Web Mail
Security Suite
Użytkownicy poczty

nnCentrum

zarządzania

nnCentrum

zarządzania

UNIX (Samba)

nnAntyspam

MS Exchange

nnSMTP

Antywirus
Lotus (Windows/Linux)

proxy

nnAntyspam
nnSMTP

proxy

Kerio (Windows/Linux)

nnSMTP

proxy

bramy internetowe Kerio bramy internetowe UNIX

nnCentrum

Dr.Web dla IBM Lotus Domino dla Linux

Dr.Web Gateway
Security Suite

Dr.Web dla serwerów pocztowych Kerio dla Windows

Użytkownicy bram
internetowych

Qbik WinGate

Dr.Web Mobile
Security Suite

Android OS 4.0—7.1, Android TV 5.0+

Urządzenia mobilne

BlackBerry 10.3.2+

Dr.Web dla serwerów pocztowych Kerio dla macOS

Antywirus

OS/2

Serwery plików i aplikacji

Dr.Web dla serwerów pocztowych UNIX

Dodatkowe komponenty

10/8/8.1/7/Vista SP2 (64 bitowe).

Klienci serwerów
wirtualnych

Dr.Web dla serwerów pocztowych Kerio dla Linux

Ochrona bram internetowych

10/8/8.1/7/Vista SP2 (64 bitowe).

Dr.Web dla macOS

Dr.Web dla IBM Lotus Domino dla Windows

Dr.Web Gateway Security Suite

Ochrona
kompleksowa

10/8/8.1/7/Vista SP2/XP SP2+
(32 bitowe).

Stacje robocze

Dr.Web dla macOS Server

Ochrona poczty

nnWindows
nnWindows

Dr.Web dla serwerów Novell NetWare

Dr.Web Mail Security Suite

Licencja bazowa

Dr.Web Desktop
Security Suite

Dr.Web dla OS/2

Dr.Web Server Security Suite

Wspierane SO (systemy operacyjne) i platformy

MIMEsweeper

Antywirus

zarządzania

nnAntyspam

Microsoft ISA Server and Forefront TMG
Ochrona
kompleksowa

nnCentrum

zarządzania

Dr.Web dla bram internetowych UNIX
Dr.Web dla bram internetowych Kerio
Dr.Web dla Microsoft ISA Server i Forefront TMG
Dr.Web dla MIMEsweeper

Na podstawie rozwiązania wybranego przez zamawiającego tworzy się jeden plik klucza Dr.Web do ochrony wszystkich wybranych elementów. W skład pliku kluczowego wchodzą produkty programowe Dr.Web do ochrony danego elementu dla wszystkich systemów operacyjnych i platform obsługiwanych przez Dr.Web.

Przydatne linki
Opis: http://products.drweb.com/enterprise_security_suite

Dr.Web dla Qbik WinGate

Dr.Web Mobile Security Suite

Dr.Web dla Android

Ochrona urządzeń mobilnych

Dr.Web dla BlackBerry

*   Licencja Kompleksowej Ochrony dla komputerów stacjonarnych i laptopów zawiera następujące komponenty: antywirus, antyspam,
monitor HTTP, kontrola biura, firewall.
**   Licencja Antywirus zawiera komponenty: antywirus i firewall.
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*** Kompleksowa Ochrona dla urządzeń mobilnych zawiera następujące komponenty: antywirus, antyspam, antyzłodziej, Cloud Checker,
firewall, Security Auditor.
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Centrum
zarządzania
Dr.Web Enterprise
Security Suite
Scentralizowane 			
zarządzanie ochroną wszystkich
węzłów sieci korporacyjnej

Najważniejsze funkcje
Scentralizowane zarządzanie wszystkimi komponentami ochrony, śledzenie stanu wszystkich chronionych
węzłów, konfiguracja automatycznej reakcji na incydenty wirusowe.

Zalety
ochrona wszystkich sieciowych hostów, urządzeń i
usług;
wsparcie dla platform serwerowych Windows i Unix,
prosta instalacja oraz niezawodna ochrona zapewniająca minimalne koszty TCO w porównaniu z innymi rozwiązaniami;
wsparcie dla 32- oraz 64-bitowych systemów operacyjnych;
instalacja oprogramowania agenta na zainfekowanym
systemie, z dużym prawdopodobieństwem wyleczenia;

wspieranie narzędzi do obsługi zdarzeń stworzonych
przez użytkownika, napisanych w dowolnym języku
skryptowym, zapewniającym bezpośredni dostęp do
wewnętrznych interfejsów Centrum Zarządzania;
Dr.Web Enterprise Security Suite jest otwartym rozwiązaniem, pozwalającym administratorowi systemu na
zainstalowanie go i zsynchronizowanie produktów od
innych dostawców, co również zmniejsza koszty wdrożenia systemu bezpieczeństwa informacji;
łatwy do zrozumienia system kontroli ochrony oraz nieprześcigniona użyteczność i wydajność wyszukiwania
stacji sieciowych;
modyfikowalna lista komponentów produktów, które
maja zostać zaktualizowane, oraz kontrola aktualizacji
wersji, pozwalają administratorowi dystrybuować tylko
te aktualizacje, które są wymagane i zostały przetestowane w sieci.

Udzielanie licencji
Licencje na Centrum zarządzania udzielane są oddzielnie
– zarówno w ramach grupy produktów Dr.Web Enterprise
Security Suite, jak również opcjonalnie, przy zakupie licencji
na odrębny produkt Dr.Web. Centrum zarządzania daje
możliwość sterowania agentami dowolnych typów zabezpieczanych elementów – stacji roboczych, serwerów, bram
internetowych i urządzeń mobilnych. Licencje na Centrum
zarządzania udzielane są bezpłatnie.

Przydatne linki
Opis:
http://products.drweb.com/enterprise_security_suite/control_center

minimalne zużycie zasobów systemowych, uzyskane
dzięki wdrożeniu silnika małych rozmiarów;
zdalna administracja poprzez interfejs sieciowy każdej
przeglądarki;
mobilne Centrum Zarządzania dla urządzeń z systemem
Android / iOS;
wdrożenie indywidualnych polityk bezpieczeństwa dla
całej firmy i grup pracowników danej firmy;
kilku administratorów może zarządzać różnymi grupami oddzielnie, dlatego Centrum Zarządzania może być
efektywnie wykorzystywane przez firmy z wysokimi
wymaganiami bezpieczeństwa jak również przez międzybranżowe organizacje;
konfigurowalne polityki bezpieczeństwa zapewniają
bieżącą ochroną dla każdego typu użytkownika, włączając użytkowników mobilnych, oraz dla każdej stacji
roboczej, nawet takiej, która obecnie jest niedostępna;
ochrona ustawień rozwiązania przed modyfikacjami
użytkowników;
blokowanie dostępu do przenośnych nośników danych,
folderów sieci lokalnej oraz Internetu — ochrona przed
przypadkowymi lub umyślnymi, szkodliwymi działaniami;
ochrona wszystkich sieci, które są odizolowane od Internetu;
wdrażanie agentów na stacjach roboczych w sposób
wygodny dla administratora – z użyciem polityk Active
Directory, uruchamiając skrypty wbudowanej procedury zdalnej instalacji, przeprowadzanej nawet wówczas,
gdy host jest niedostępny z poziomu webowej konsoli
administracyjnej;
wsparcie szerokiego zakresu systemów zarządzania
bazami danych (DBMS), jako serwer zewnętrznej bazy
danych może być użyty system Oracle, PostgreSQL, Microsoft SQL Server lub każdy inny system DBMS wspierający SQL-92 poprzez ODBC;
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Ochrona stacji roboczych,
klientów serwerów terminalowych
i wirtualnych, klientów systemów
wbudowanych

Produkty programowe Dr.Web Desktop Security Suite można
nabyć oddzielnie lub w zestawie Dr.Web Enterprise Security
Suite. W tym ostatnim przypadku można dodatkowo uzyskać
licencję na Centrum zarządzania Dr.Web Enterprise Security
Suite (z wyjątkiem skanerów konsolowych Dr.Web).

Wersje licencji

Rodzaje licencji
Zależne od liczby chronionych stacji roboczych, klientów podłączonych do serwera terminalowego lub wirtualnego lub klientów systemów wbudowanych.

Licencja
bazowa
Komponenty ochrony
licencji bazowej

Windows 10/8/8.1/7/Vista SP2/XP
SP2+ (32 bitowe).

Windows 10/8/8.1/7/Vista
SP2/XP SP2+ (32 bitowe).

Windows 10/8/8.1/7/Vista SP2
(64 bitowe).

Windows 10/8/8.1/7/Vista
SP2 (64 bitowe).

Ochrona
kompleksowa
nnAntywirus
nnAntyszpieg
nnAnty-rootkit
nnAntyspam
nnMonitor HTTP
nnKontrola biura
nnFirewall

Dodatkowe komponenty
Centrum zarządzania

+

Antywirus

Linux

macOS

KATANA

Antywirus
Antyszpieg
nnAnty-rootkit
nnFirewall

MS DOS, OS/2

Antywirus

Antywirus bezsygnaturowy
Dr.Web Cloud
nnCentrum zarządzania

Antywirus
Antyszpieg

Antywirus
Antyszpieg
nnAnty-rootkit

Antywirus
Antyszpieg
nnAnty-rootkit

nn

nn

nn

nn

nn

nn

nn

nn

nn

nn

+

+*

+

+

—

* Dr.Web KATANA BE.

Dr.Web dla Windows

Produkty Dr.Web Desktop Security Suite dostępne są również w zestawach ekonomicznych Dr.Web dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Dr.Web KATANA
Dr.Web dla Linux
Dr.Web dla macOS
Skanery konsolowe Dr.Web dla
Windows, MS DOS, OS/2

Obsługiwane systemy operacyjne
Dr.Web dla Windows

Dr.Web dla Linux

Dr.Web dla macOS

Skanery konsolowe Dr.Web

GNU/Linux dla Intel
x86/amd64 z jądrem
2.6.37 (i wyżej) oraz
glibc 2.13 (i wyżej)

macOS w.10.7
i w wyżej (systemy
32- i 64-bitowe)

Windows, MS DOS, OS/2

Antywirus, Ochrona kompleksowa:
Windows 10/8/8.1/7/Vista SP2/XP SP2+ (32 bitowe).
Windows 10/8/8.1/7/Vista SP2 (64 bitowe).
KATANA:
Windows 10/8/8.1/7/Vista SP2/XP SP2+ (32 bitowe).
Windows 10/8/8.1/7/Vista SP2 (64 bitowe).
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Dr.Web Desktop Security Suite

Dr.Web Desktop
Security Suite

Licencje na 					
Dr.Web Desktop Security Suite

Ochrona stacji roboczych, klientów
systemów wbudowanych, klientów
serwerów terminalowych i wirtualnych
Zalety
Certyfikaty
Dr.Web dla Windows posiada certyfikaty zgodności FSKTiE oraz FSB. To oznacza, że produkt ten może
być wykorzystywany w organizacjach wymagających
podwyższonego poziomu bezpieczeństwa. Dr.Web
dla Windows spełnia wszystkie wymagania ustawy o
ochronie danych osobowych, jakie są stawiane programom antywirusowym. Może być stosowany w sieciach
zapewniających maksymalny poziom zabezpieczenia.
Elastyczne udzielanie licencji
Dr.Web dla Windows posiada maksymalnie elastyczny
i wielowariantowy system udzielania licencji. Klient nabywa tylko te komponenty zabezpieczenia, których potrzebuje, i nie przepłaca za niepotrzebne mu elementy
całego rozwiązania, których nigdy nie będzie używał.
Scentralizowane zarządzania
Jeżeli konieczne jest scentralizowane zarządzanie
ochroną stacji roboczych, to wymagana jest licencja na
Centrum zarządzania Dr.Web Enterprise Security Suite.
Centrum zarządzania działa jednakowo solidnie w sieciach o dowolnym rozmiarze i złożoności – od prostych,
składających się z kilku komputerów, do dużych sieci
intranetowych, liczących dziesiątki tysięcy węzłów.
Pełna ochrona przed istniejącymi zagrożeniami
Dr.Web dla Windows zapewnia doskonałą ochronę
przed większością istniejących zagrożeń. Wyjątkowa jakość leczenia i wysoki poziom samoochrony nie
dają szansy wirusom i innym złośliwym obiektom na
przeniknięcie do chronionej sieci. Wbudowana zapora sieciowa (Firewall) i funkcja Kontroli biura (licencja
„Ochrona kompleksowa”) uniemożliwiają wirusom
dostanie się do systemów operacyjnych i programów, a
oprócz tego zapewniają doskonałą kontrolę pracy zainstalowanych aplikacji.

jako źródła wirusów i spamu, które mogłyby trafić do
klientów firmy. Użytkowanie produktu daje prawdziwą
gwarancję utrzymania dobrej reputacji każdego przedsiębiorstwa jako solidnego partnera biznesowego.

Kluczowe funkcjonalności
Kompleksowy system ochrony antywirusowej dla komputerów z Windows
Ochrona w czasie rzeczywistym.

Dr.Web Desktop Security Suite

Dr.Web dla Windows

Zapobieganie nieautoryzowanemu wykorzystywaniu
urządzeń przenośnych I komputera.
Dr.Web Cloud - sprawdza adresy URL na serwerach Doctor Web.
Chroni przed nieautoryzowanym dostępem z zewnątrz;
zapobiega wyciekom danych; blokuje podejrzane połączenia na poziomie pakietów i aplikacji.
Zdalna administracja z innych komputerów w sieci lokalnej, bez instalowania Centrum Zarządzania.

Instalacja i działanie na zainfekowanym systemie oraz
wyjątkowa odporność na wirusy.
Efektywne wykrywanie i neutralizacja wszystkich rodzajów zagrożeń.
Szybkie, wielowątkowe skanowanie wspierane systemami wielordzeniowymi.
Ochrona przed najnowszymi złośliwymi programami,
zaprojektowanymi do uniknięcia ich wykrycia przez tradycyjne skanowanie, opartej na sygnaturach i analizie
heurystycznej.

Wymagania systemowe
Intel® Pentium® IV 1,6 GHz.
512 MB RAM. Pliki Tymczasowe tworzone podczas instalacji będą wymagały dodatkowego miejsca na dysku.
Co najmniej 330 MB wolnej przestrzeni dyskowej.
Windows 2012/8/7/2008/Vista/2003/XP SP 2 (32oraz 64-bitowe)

Ochrona przed wykradaniem danych.
Kompleksowa analiza skapowanych zagrożeń.

Przydatne linki

Skanowanie zarchiwizowanych plików na każdym poziomie zagnieżdżenia.

Opis: http://products.drweb.com/win/workstations

Niezawodna wykrywalność i neutralizacja kompleksowych wirusów.
Filtrowanie spamu i innych rodzajów niechcianych wiadomości bez szkolenia antyspamu.
Skanowanie w czasie rzeczywistym ruchu po wszystkich
portach.
Za pomocą funkcji bezpiecznego wyszukiwania, przeglądarki Google, Yandex, Yahoo!, Bing czy Rambler
zwrócą wyłącznie linki do zawartości uznanej za bezpieczną —niebezpieczne treści są odfiltrowywane przez
silniki wyszukiwania!
Bezpieczna komunikacja – filtrowanie ruchu komunikatorów.
Niezawodna ochrona dzieci przed niepożądanymi treściami

Większa wydajność pracowników
Wdrożenie komponentów Dr.Web dla Windows daje
błyskawiczny pozytywny rezultat. Zmniejszenie ilości
spamu (licencja „Ochrona kompleksowa”) praktycznie
do zera pozwala pracownikom firmy pracować jeszcze
bardziej skutecznie – teraz ważne wiadomości nie gubią się wśród niechcianej korespondencji. Zainfekowanie komputerów sieci nie jest już możliwe – to oznacza,
że nie będzie już przestojów w pracy przedsiębiorstwa,
które wcześniej mogły się pojawiać na czas odtwarzania informacji utraconych z powodu wirusów.
Zachowanie reputacji firmy
Wdrożenie Dr.Web dla Windows nie pozwala przestępcom internetowym na to, by wykorzystać sieć lokalną
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Ochrona bazowa przed wirusami i innymi
złośliwymi programami stworzonymi w celu
infekowania nie tylko macOS, ale i innych
systemów operacyjnych
Zalety
Niezawodna ochrona przed wszystkimi złośliwymi programami
możliwość szybkiego przeskanowania systemu, za pomocą skanowania asynchronicznego
Przyjazne w obsłudze Centrum Zarządzania, dostępne
bezpłatnie
Łatwe połączenie z centralnym, firmowym systemem
ochrony antywirusowej
Minimalne zużycie zasobów i niewielkie obciążenie
związane z aktualizacjami, czynią działanie Dr.Web dla
macOS praktycznie niezauważalnym
Przejrzysty interfejs

Funkcje
Scentralizowana konfiguracja wszystkich
komponentów.
Stały monitoring wszystkich obiektów będących potencjalnym źródłem infekcji – nośników wymiennych,
e-maili, plików i katalogów, włączając dane spakowane
i zarchiwizowane.

Ochrona bazowa przed wirusami
Funkcje
Scentralizowana konfiguracja wszystkich komponentów.

Ochrona przed nieznanymi zagrożeniami z użyciem
udoskonalonej bezsygnaturowej technologii detekcji
Origins Tracing™ i inteligentnego analizatora heurystycznego.

Stały monitoring wszystkich obiektów będących potencjalnym źródłem infekcji – nośników wymiennych, e-maili,
plików i katalogów, włączając dane spakowane i zarchiwizowane.

Używając unikalnej technologii FLY-CODE™ Dr.Web
wykrywa i usuwa złośliwe programy, ukrywające się
w archiwach spakowanych nieznanymi programami
pakującymi.

Ochrona przed nieznanymi zagrożeniami z użyciem udoskonalonej bezsygnaturowej technologii detekcji Origins
Tracing™ i inteligentnego analizatora heurystycznego.

Neutralizuje wirusy, trojany i inne złośliwe programy.
Kompleksowe bazy danych do detekcji oprogramowania szpiegującego, potencjalnie niebezpiecznego,
reklamowego, narzędzi hakerskich i programów-żartów.
Monitor plików SpiDer Guard® jest wysoce odporny
na próby przerwania jego pracy przez złośliwe
programy.
Ustawienia monitora plików SpiDer Guard® są chronione hasłem przed nieautoryzowanymi zmianami.
Automatyczne, ręczne i planowe skanowanie.
Trzy rodzaje skanowania: szybkie, pełne i użytkownika.
Na różnych typach obiektów mogą być przeprowadzane różne działania; leczenie, przeniesienie do
kwarantanny, usunięcie; sekwencje działań pozwalają
na zdefiniowanie która akcja zostanie zastosowana
względem obiektu, jeśli pierwsza z nich nie może być
wykonana.
Wyjątki skanowania.
Nowość w wersji 10! Pełne skanowanie ruchu HTTP i
kontrola dostępu do Internetu.
Kwarantanna do izolowania zainfekowanych plików;
okres przechowywania plików w kwarantannie i jej
maksymalny rozmiar są definiowalne.
Leczenie, przywracanie i usuwanie obiektów poddanych kwarantannie.
Dziennik zdarzeń antywirusa zawiera czas wystąpienia
każdego zdarzenia, nazwę skanowanego obiektu i
rodzaj działania użytego względem obiektu.
Aktualizacje automatyczne (zaplanowane)
i „na żądanie”.
Powiadamianie o wykryciu wirusa (włącznie z sygnalizacją dźwiękową).
Szczegółowy dziennik działania programu.
Moduły dostępne jako narzędzia wiersza poleceń,
które mogą być użyte w Apple Scripts.

Wymagania systemowe
macOS 10.7 lub w wyższej wersji
(systemy 32- i 64-bitowe).
Procesor Intel.
RAM — zgodnie z wymaganiami OS.
Dostęp do Internetu - w celu dokonania rejestracji i
uzyskania aktualizacji.

Przydatne linki
Opis: http://products.drweb.com/mac
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Antywirus Dr.Web dla Linux

Używając unikalnej technologii FLY-CODE™ Dr.Web wykrywa i usuwa złośliwe programy ukrywające się w archiwach spakowanych nieznanymi programami pakującymi.
Neutralizuje wirusy, trojany i inne złośliwe programy.
Kompleksowe bazy danych do detekcji oprogramowania
szpiegującego, potencjalnie niebezpiecznego, reklamowego, narzędzi hakerskich i programów-żartów.
Architektura rozwiązania została specjalnie zaprojektowana pod kątem zmniejszenia obciążenia CPU i zużycia pamięci.
Nowość! Instalacja, konfiguracja i uruchamianie antywirusa z linii poleceń.
Monitor plików SpiDer Guard® jest wysoce odporny na
próby przerwania jego pracy przez złośliwe programy.
Nowość! Skanowanie wielowątkowe znacząco poprawia
wydajność antywirusa w systemach wielordzeniowych.
Tryby skanowania antywirusa zawierają skanowanie szybkie, pełne i użytkownika - ten ostatni może być uruchomiony ręcznie.
Nowość! Skanowanie uruchomionych procesów w celu
neutralizacji aktywnych zagrożeń, włączając złośliwe programy dla Windows, uruchomione poprzez Wine.
Na różnych typach obiektów mogą być przeprowadzane
różne działania; leczenie, przeniesienie do kwarantanny,
usunięcie; sekwencje działań pozwalają na zdefiniowanie
która akcja zostanie zastosowana względem obiektu, jeśli
pierwsza z nich nie może być wykonana.
Definiowane przez użytkownika wykluczenia plików i katalogów.

Kwarantanna do izolowania zainfekowanych plików;
okres przechowywania plików w kwarantannie i jej maksymalny rozmiar są definiowalne.
Leczenie, przywracanie i usuwanie obiektów poddanych
kwarantannie.
Dziennik zdarzeń antywirusa zawiera czas wystąpienia
każdego zdarzenia, nazwę skanowanego obiektu i rodzaj działania użytego względem obiektu.
Aktualizacje automatyczne (zaplanowane) i „na żądanie”.
Nowość! Wprowadzanie zmian w konfiguracji o dodawanie nowych plików kluczy licencyjnych „w locie”.
Powiadamianie o wykryciu wirusa (włącznie z sygnalizacją dźwiękową) dla wszystkich zdarzeń wirusowych.
Moduły antywirusowe dostępne jako narzędzia wiersza
poleceń mogą być użyte niezależnie od siebie.
A także:
Dobry wybór dla organizacji o najwyższych standardach
bezpieczeństwa.

Zalety
Komfortowe Centrum zarządzania.
Możliwość skanowania na bieżąco.
Konfiguracja skanowania przez użytkownika.
Regulowana kwarantanna.
Automatyczne aktualizacje.
Nowoczesny interfejs.
Pełne skanowanie ruchu HTTP i kontrola dostępu do Internetu.
Ochrona przed zagrożeniami dla systemu Windows uruchomionymi w systemie Linux.

Wymagania systemowe
System Operacyjny: GNU/Linux dla Intel x86/amd64 z
jądrem 2.6.37 (i wyżej) oraz glibc 2.13 (i wyżej)
Co najmniej 512 MB wolnej przestrzeni dyskowej.
Połączenie z internetem wymagane dla rejestracji i aktualizacji

Przydatne linki
Opis: http://products.drweb.com/linux

Nowość! Pełne skanowanie ruchu HTTP i kontrola dostępu
do Internetu.

Skanery konsolowe Dr.Web
Ochrona antywirusowa z rozszerzonymi
możliwościami jej automatyzacji dla
doświadczonych użytkowników
Skanery konsolowe Dr.Web, bez graficznego interfejsu, wykorzystują ogólną bazę wirusów i moduł wykrywania Dr.Web;
przeznaczone są do pracy w systemach operacyjnych MS
DOS, OS/2 i Windows. Do zarządzania ochroną antywirusową
niezbędne jest doświadczenie w pracy z wierszem poleceń.

Zalety
Minimalne wymagania systemowe – skanery bardzo dobrze pracują nawet w systemach wbudowanych i są w
stanie zabezpieczać komputery poprzednich generacji o
małej mocy.
Komfort w skanowaniu – administrator może wybrać
skanowanie „ręczne” lub zaplanowane.
Leczenie zainfekowanych stacji roboczych i serwerów, w
tym niedostępnych w sieci.
Bardzo duża odporność na wirusy i możliwość instalacji
na zainfekowanych komputerach.
Automatyzacja codziennych prac z wykorzystaniem
ogromnych możliwości wiersza poleceń.
Gwarancja usunięcia wirusów nieznanych Dr.Web lub
wirusów nieznanego formatu, znajdujących się w archiwach.
Możliwość uruchomienia z dowolnego zewnętrznego
nośnika (płyty CD lub nośnika USB).

Przydatne linki
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Dr.Web Desktop Security Suite

Antywirus Dr.Web 		
dla macOS

Ochrona serwerów plików
i serwerów aplikacji (w tym
serwerów wirtualnych i
terminalowych)
Dr.Web dla serwerów Windows
Dr.Web dla serwerów Novell
NetWare
Dr.Web dla macOS Server
Dr.Web dla serwerów UNIX
(Samba)

Dr.Web dla
serwerów
Windows

Dr.Web dla
serwerów
Novell
NetWare

Dr.Web
dla macOS
Server

Dr.Web dla
serwerów
UNIX

Dr.Web dla serwerów
Windows

Najważniejsze funkcje
Skanowanie sektorów serwera zgodnie z ustalonym
wcześniej planem lub na żądanie administratora.
Skanowanie na bieżąco – bezpośrednio podczas zapisywania lub otwierania plików na serwerze ze stacji
roboczych.

Ochrona antywirusowa serwerów plików
i serwerów terminalowych z systemem
Windows, w tym serwerów aplikacji

Skanowanie wielowątkowe
Automatyczne odłączenie od serwera stacji będącej źródłem zagrożenia wirusowego.

Zalety
Licencja
bazowa

Możliwość wykorzystania w organizacjach wymagających podwyższonego poziomu bezpieczeństwa — produkt całkowicie spełnia wymagania rosyjskiego ustawodawstwa i posiada certyfikaty zgodności FSKTiE oraz
FSB.

Antywirus

Dodatkowe komponenty
Centrum
zarządzania

+

+

+

+

Wszystkie produkty Dr.Web Server Security Suite dostępne są
również w zestawach ekonomicznych Dr.Web dla małych i
średnich przedsiębiorstw.

Obsługiwane systemy operacyjne
Dr.Web dla
serwerów
Windows

Dr.Web dla
serwerów
Novell
NetWare

Dr.Web dla
macOS Server

Windows Server
2000* / 2003
(x32 i x64*) /
2008 / 2012
(x64)

Novell NetWare
w wersji 4.116.5 z zainstalowanymi
dodatkami
z Minimum
patch list

macOS Server
10.7 i w wyższej
wersji

Dr.Web dla
serwerów UNIX

Dystrybucje z
jądrem Linux
w wersji 2.6.x
(systemy 32- i
64- bitowe)

Błyskawiczne informowanie administratora oraz innych użytkowników i grup o incydentach wirusowych
– pocztą elektroniczną lub poprzez wysłanie powiadomień na telefon komórkowy lub pager.
Izolowanie zainfekowanych plików w kwarantannie.

Duża efektywność i stabilność pracy.

Leczenie, odzyskiwanie i/lub usuwanie plików z kwarantanny.

Duża prędkość skanowania przy minimalnym obciążeniu systemu operacyjnego, dzięki czemu Dr.Web może
doskonale funkcjonować na serwerach o praktycznie
dowolnej konfiguracji.

Prowadzenie dziennika czynności antywirusa.
Automatyczne aktualizacje baz wirusów.

Praca antywirusa bez zakłóceń w trybie automatycznym.

Inteligentna optymalizacja uwzględnia dostępne zasoby systemu.

Elastyczny rozkład obciążenia systemu plików serwera,
dzięki unikalnej technologii opóźnionego skanowania
plików otwartych „do odczytu”.

Dr.Web Cloud – natychmiastowa reakcja na nowe zagrożenia*.
Proaktywna ochrona przeciwko nieznanym zagrożeniom poprzez uniemożliwienie modyfikacji krytycznych obiektów systemu Windows oraz kontrolowanie
niebezpiecznych działań*.

Elastyczny, zorientowany na klienta system konfiguracji
— wybór obiektów do skanowania, czynności na wykrytych wirusach lub podejrzanych plikach.
Prosta instalacja i administracja.
Pełnowartościowa ochrona od razu po zainstalowaniu (z domyślnymi konfiguracjami).

Wymagania systemowe
Procesor: wspomagający system poleceń i686 i starszy.

Przejrzystość – szczegółowe pliki raportu, o niezbędnym administratorowi stopniu uszczegółowienia.

System operacyjny: Microsoft Windows Server
2000** / 2003 (wersja 32- i 64**-bitowa) / 2008
/ 2012 (wersja 64-bitowa).

*   Tylko dla wersji 7.0.

Pamięć operacyjna: 512 MB i więcej.

Przydatne linki
Opis: http://products.drweb.com/fileserver/win

*   Dostępne dla Windows Server 2008 i późniejszych wersji.
**
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Tylko dla wersji 7.0.
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Dr.Web Server Security Suite

Dr.Web Server
Security Suite

Produkty programowe Dr.Web Server Security Suite można
nabyć oddzielnie lub w zestawie Dr.Web Enterprise Security
Suite. W tym ostatnim przypadku dodatkowo można uzyskać
licencję na Centrum zarządzania Dr.Web Enterprise Security
Suite.

Ochrona antywirusowa magazynu plików
Zalety
Najszersze spektrum obsługiwanych wersji Novell NetWare – od 4.11 do 6.5.
Wsparcie obszaru nazw NetWare.
Duża prędkość skanowania wielkich zbiorów danych
przy minimalnym obciążeniu systemu operacyjnego.
Prosta instalacja.
Elastyczny, zorientowany na klienta system konfiguracji
parametrów skanowania i czynności z wykrytymi złośliwymi obiektami.

Najważniejsze funkcje
Skanowanie sektorów serwera zgodnie z planem lub na
żądanie administratora.
Skanowanie na bieżąco wszystkich plików przechodzących przez serwer.
Skanowanie wielowątkowe.
Możliwość regulacji stopnia obciążenia procesora, co
pozwala przyznać priorytet procesowi skanowania w
systemie.
Automatyczne odłączenie od serwera stacji będącej
źródłem zagrożenia wirusowego.
Protokołowanie skanowania;
uszczegółowienia protokołu.

regulowanie

stopnia

Dr.Web dla macOS Server
Ochrona antywirusowa stacji roboczych
sterowanych przez wersje serwerowe 		
OC macOS
Zalety
Komfortowe Centrum zarządzania.
Duża szybkość skanowania.
Możliwość tworzenia własnych profili skanowania.
Doskonała ochrona w czasie rzeczywistym.
Minimalne obciążenie zabezpieczanego systemu.

Powiadomienia o wykryciu zainfekowanych obiektów.

Niewielki ruch sieciowy przy aktualizacjach.

Leczenie, usunięcie lub przeniesienie zainfekowanych
obiektów do kwarantanny.

Różnorodne konfiguracje.

Zarządzanie antywirusem za pomocą konsoli serwera
lub zdalnej konsoli.

Nowoczesny i wygodny interfejs.

Łatwość zarządzania.

Najważniejsze funkcje
Skanowanie obiektów autouruchamiania, wymiennych nośników informacji, dysków sieciowych i dysków logicznych, formatów pocztowych, plików i katalogów, w tym spakowanych i zarchiwizowanych.
Szybkie skanowanie: pełne i częściowe.
Skanowanie antywirusowe ręczne, automatyczne lub
na podstawie wcześniej stworzonego harmonogramu.
Ochrona ustawień monitora SpIDer Guard® za pomocą hasła chroniącego przed nieautoryzowanymi
zmianami.
Podejmowanie działań wobec zainfekowanych i podejrzanych obiektów oraz obiektów innego rodzaju,
łącznie z leczeniem, przeniesieniem do kwarantanny
i usunięciem, w tym również wtedy, gdy nie można
było wykonać wybranego wcześniej działania.
Wyłączenie ze skanowania ścieżek i plików wskazanych przez użytkownika.

Prowadzenie statystyki skanowania i dziennika czynności antywirusa.

Wykrywanie i usuwanie wirusów ukrytych w formatach nieznanych programów do pakowania.

Automatyczne aktualizacje baz wirusów.

Rejestrowanie czasu zdarzenia, obiektu skanowania i
rodzaju podjętego w związku z nim działania.

Wymagania systemowe
Novell NetWare 4.11 do wersji 6.5.

Przydatne linki
Opis: http://products.drweb.com/fileserver/novell

Instalacja aktualizacji: automatyczna (zgodnie z harmonogramem) lub na żądanie.
Automatyczne powiadomienie (w tym z użyciem
powiadomień dźwiękowych) o zdarzeniach wirusowych.
Izolacja zainfekowanych plików w kwarantannie
z możliwością oznaczenia czasu przechowywania
obiektów w kwarantannie i jej maksymalnego rozmiaru.
Leczenie, odzyskiwanie lub usuwanie przeniesionych
do kwarantanny obiektów.
Prowadzenie szczegółowego raportu pracy.
Dostępność modułów w formie narzędzi wiersza polecenia, z możliwością ich integracji z Apple Scripts
używanymi do obsługi systemu.

Wymagania systemowe
macOS Server 10.7 lub w wyższej wersji.
Procesor Intel.
RAM — zgodnie z wymaganiami OS
Dostęp do Internetu - w celu dokonania rejestracji i
uzyskania aktualizacji.

Przydatne linki
Opis: http://products.drweb.com/fileserver/mac
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Dr.Web Server Security Suite

Dr.Web dla serwerów
Novell NetWare

Ochrona antywirusowa dla serwerów
plików Unix
Zalety

Najważniejsze funkcje
Skanowanie sektorów serwera zgodnie z ustalonym
wcześniej planem lub na żądanie administratora.
Ulepszono! Skanowanie na bieżąco – bezpośrednio
podczas zapisywania lub otwierania plików na serwerze ze stacji roboczych.

Duża efektywność i stabilność pracy.

Skanowanie wielowątkowe.

Duża prędkość skanowania przy minimalnym obciążeniu systemu operacyjnego, dzięki czemu Dr.Web może
doskonale funkcjonować na serwerach o praktycznie
dowolnej konfiguracji.

Automatyczne odłączenie od serwera stacji będącej
źródłem zagrożenia wirusowego.

Elastyczny, zorientowany na klienta system konfiguracji —
wybór obiektów do skanowania, czynności na wykrytych
wirusach lub podejrzanych plikach.
Doskonała kompatybilność – pasuje do znanych
ekranów międzysieciowych i monitorów plików.
Wspiera oprogramowanie monitorujące (Cacti, Zabbix,
Munin, Nagios, itp.)
Komfort administrowania, prosta instalacja i konfiguracja.

Błyskawiczne informowanie administratora oraz innych użytkowników i grup o incydentach wirusowych
– pocztą elektroniczną lub poprzez wysłanie powiadomień na telefon komórkowy lub pager.

Dr.Web Server Security Suite

Dr.Web dla serwerów UNIX

Ulepszono! Izolowanie zainfekowanych plików w kwarantannie.
Leczenie, odzyskiwanie i/lub usuwanie plików z kwarantanny.
Prowadzenie dziennika czynności antywirusa.
Automatyczne aktualizacje baz wirusów.

Wymagania systemowe
Dr.Web Daemon (drwebd) w wersji nie niższej, niż 5.0.
Samba 3.0 i w wyższej wersji.

Obsługiwane systemy operacyjne
GNU/Linux (jądro 2.6.37 i wyżej oraz glibc 2.13 i
wyżej);
FreeBSD;
Solaris — Intel x86/amd64
System operacyjny powinien działać pod Sambą 3.0
lub wyżej oraz wykorzystywać uwierzytelnianie PAM.
Jeżeli używasz 64-bitową wersję systemu operacyjnego, to musi ona być w stanie obsługiwać 32-bitowe
aplikacje.
Wolna przestrzeń na dysku:
Co najmniej 1 GB
Oprogramowanie zostało przetestowane pod następującymi dystrybucjami OS: Debian (7.8, 8), Fedora (20,
21), Ubuntu (12.04, 14.04, 14.10, 15.04), CentOS
(5.11, 6.6, 7.1), Red Hat Enterprise Linux (5.11,
6.6, 7.1), SUSE Linux Enterprise Server (11 SP3, 12),
FreeBSD (9.3, 10.1) oraz Solaris (10 u11).

Przydatne linki
Opis:
http://products.drweb.com/fileserver/unix
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Ochrona poczty
Dr.Web dla serwerów pocztowych i
bram internetowych UNIX
Dr.Web dla MS Exchange
Dr.Web dla IBM Lotus Domino
(Windows, Linux)
Dr.Web dla serwerów pocztowych
Kerio (Windows, Linux)

Rodzaje licencji
Ze względu na liczbę chronionych użytkowników (jest ona
nieograniczona).
Licencja serwerowa – do skanowania nieograniczonej ilości
korespondencji na jednym serwerze, z maksymalnie 3 000
chronionych użytkowników.
Produkty programowe Dr.Web do ochrony poczty można nabyć
oddzielnie lub w zestawie Dr.Web Enterprise Security Suite. W
tym ostatnim przypadku udzielana jest dodatkowo licencja na
Centrum zarządzania Dr.Web Enterprise Security Suite, Antyspam i SMTP proxy.
Jednoczesne używanie produktów do ochrony poczty i komponentu dodatkowego SMTP proxy, nie tylko istotnie zwiększa
ogólne bezpieczeństwo sieci, ale i zmniejsza obciążenie
wewnętrznych serwerów pocztowych i stacji roboczych.

Dr.Web dla
IBM Lotus
Domino

Licencja
bazowa

Dr.Web dla
serwerów
pocztowych
Kerio

Dodatkowe komponenty
Antyspam

+

+

+

—

SMTP proxy

+

+

+

+

Centrum
zarządzania

+

+

+

+

Linux

FreeBSD

Solaris

Windows
dla platformy Intel x86

Dr.Web dla
serwerów
pocztowych UNIX
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Prowadzenie statystyki uwzględniającej wszystkie
aspekty pracy systemu.

Zgodność z wymaganiami rosyjskiego ustawodawstwa.
Możliwość elastycznej konfiguracji zgodnie z potrzebami użytkowników.
Brak wysokich wymagań dotyczących kwalifikacji administratora.

z jądrem w wersji 2.4.x
i wyższej

Dr.Web
dla MS
Exchange

Server 2000/
2003/2008/
2012

Dr.Web dla
IBM Lotus
Domino

Server 2000 /
2003 / 2008 /
2008 R2 / 2012
/ 2012 R2 (wersje
32- i 64- bitowa)

Red Hat Enterprise
Linux (RHEL) w
wersji 4 i 5, Novell
SuSE Linux Enterprise
Server (SLES) w wersji
9 i 10 (tylko wersja
32-bitowa)

Dr.Web dla
serwerów
pocztowych Kerio

2000/XP/Vista/7,
Server
2003/2008/2012

Red Hat 9.0; Red Hat
Enterprise Linux 4/5;
Fedora Core 7 / 8;
SUSE Linux 10.0, 10.1,
10.2, 10.3, 11.0,
11.1; CentOS Linux
5.2, 5.3; Debian 5.0;
Ubuntu 8.04 LTS

Ochrona informacji poufnych.
Komfort w administrowaniu.
Otwartość.

w wersji
6.x i
wyższej

Białe i czarne listy.
Konfigurowalne powiadomienia.

Ochrona pracy własnych modułów przed uszkodzeniami.

Zgodność z wymaganiami rosyjskiego
ustawodawstwa
Dla serwerów pocztowych UNIX Dr.Web posiada certyfikaty zgodności FSKTiE i FSB. Dzięki temu produkt może być
wykorzystywany w organizacjach wymagających podwyższonego poziomu bezpieczeństwa, w tym w ramach
podsystemu ochrony antywirusowej w systemach informatycznych danych osobowych (SIDO) klasy K1. Możliwość archiwizowania wszystkich wiadomości pocztowych
pozwala również stosować produkt w ramach systemów
informacyjnych instytucji kredytowych.

Możliwość elastycznej konfiguracji zgodnie
z potrzebami użytkowników

Obsługiwane systemy operacyjne
Produkt
Dr.Web

Rozpakowanie wiadomości pocztowych i analiza
wszystkich ich komponentów.

Zalety

Możliwość podłączenia nieograniczonej liczby dodatków.

Antywirus

Filtrowanie wiadomości pocztowych pod kątem wirusów i spamu.

Prawidłowa obsługa większości znanych rodzajów
archiwów, w tym wielotomowych i samorozpakowujących się (SFX).

Dodatkowe zalety Antyspamu Dr.Web.
Dr.Web dla
serwerów
pocztowych
UNIX

Najważniejsze funkcje

Ochrona antywirusowa i antyspamowa
ruchu pocztowego w sieci, przechodzącego
przez serwery sterowane przez UNIX (Linux/
FreeBSD/Solaris(x86))

Duża szybkość odpowiedzi.

Wersje licencji
Dr.Web
dla MS
Exchange

Dr.Web dla serwerów
pocztowych i bram
internetowych UNIX

w wersji
10

Do konfigurowania Dr.Web dla serwerów pocztowych
UNIX można stosować reguły. To znacznie zwiększa
elastyczność produktu i korzystnie odróżnia go od konkurencyjnych odpowiedników, do konfiguracji których
stosuje się parametry statystyczne pliku konfiguracyjnego.
Filtrowanie i zmiana wiadomości następuje w zależności
od obowiązujących polityk. Administrator może jednak
stosować oddzielne reguły obsługi, nie tylko dla różnych
użytkowników i grup, ale w rzeczywistości i dla każdej
wiadomości. Dzięki temu produkt jest w stanie spełniać
wszelkie wymagania korporacyjne odnośnie do poziomu
bezpieczeństwa informacyjnego, co jest niezwykle ważne
w świetle obowiązującej ustawy o ochronie danych osobowych.

Brak wysokich wymagań dotyczących
kwalifikacji administratora
Bez względu na bogactwo funkcji, produkt Dr.Web dla
serwerów pocztowych UNIX nie wymaga czasochłonnej
konfiguracji przed wprowadzeniem do eksploatacji.
Ponadto jest on dostarczany nie tylko jako produkt programowy, ale i w zestawie programowo-sprzętowym Dr.Web
Office Shield – serwera zaprojektowanego do pracy na
zasadzie „zainstalowane i zapomniane”.
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Licencje na Dr.Web Mail Security Suite

Technologia skanowania wielowątkowego zapewnia dużą
szybkość odpowiedzi systemu. W każdym przypadku wiadomości skanowane są na bieżąco, jednocześnie z obsługą
wcześniej przyjętych plików. Dzięki temu użytkownicy
końcowi mogą odbierać korespondencję praktycznie natychmiast.

Dodatkowe zalety Antyspamu Dr.Web
Nie wymaga przeszkolenia i skutecznie działa od momentu instalacji – w odróżnieniu od programów antyspamowych stworzonych z wykorzystaniem algorytmu
Bayesa (Panda, Kaspersky).
Podjęcie decyzji o tym, czy dana wiadomość zostanie
zakwalifikowana jako spam czy nie, nie jest zależne od
języka wiadomości.
Pozwala określać różne czynności dla różnych kategorii
spamu.
Wykorzystuje własne czarne i białe listy, co pozwala zapobiegać naruszeniu dobrego wizerunku firmy poprzez
umyślne wpisanie ich na listę niechcianych adresów.

Dr.Web – dodatek antywirusowej kontroli poczty za pomocą silnika antywirusowego Dr.Web.

Dr.Web dla MS Exchange

vaderetro – dodatek filtrujący pocztę pod kątem spamu
przez własną bibliotekę Vade Retro.

Antywirusowe i antyspamowe skanowanie
ruchu w sieci, przekazywanego przez
serwery pocztowe MS Exchange
2000/2003/2007/2010/2013/2016

headersfilter – dodatek filtrujący wiadomości według
nagłówków.

Dr.Web SMTP proxy
Dr.Web dla serwerów pocztowych UNIX z modułem Dr.Web
SMTP proxy może być zainstalowany zarówno w strefie
zdemilitaryzowanej (DMZ), jaki i wewnątrz systemu pocztowego. Dzięki temu, że serwer kontroli wiadomości pocztowych może być przeniesiony do DMZ, a serwer pocztowy
odizolowany od Internetu, nawet w przypadku włamania do
serwera przestępca internetowy nie dostanie się do ważnych
dla firmy informacji. Istnieje pełna kontrola korespondencji
zgodnie z protokołami SMTP/LMTP.

Najważniejsze możliwości

Dopuszcza rekordowo małą liczbę błędnych kwalifikacji.

Ochrona przed atakami spamerów, dzięki możliwości
ograniczenia parametrów sesji SMTP.

Wymaga aktualizacji nie częściej niż raz na dobę – dzięki unikatowym technologiom rozpoznawania niechcianej poczty w oparciu o kilka tysięcy reguł, nie ma konieczności pobierania częstych i ciężkich aktualizacji.

Ochrona przed zamaskowanym spamem, dzięki funkcji
kontroli prawdziwości adresu IP.

Ochrona informacji poufnych
Produkt pozwala odzyskiwać wiadomości usunięte przez
użytkowników ze swoich skrzynek pocztowych przez przypadek, a także prowadzić dochodzenia związane z wyciekiem informacji. Sprzyja temu możliwość zarządzania
kwarantanną zarówno przez interfejs sieciowy, jak i poprzez
specjalne narzędzie, a także możliwość archiwizacji wszystkich przechodzących wiadomości.

Ochrona przed atakami hakerów – skuteczna obrona
zarówno przed pasywnymi atakami (typu PLAIN, LOGIN itd.), jak i aktywnymi atakami bez sortowania ze
słownikiem.
Ochrona przed pułapkami spamowymi.
Ochrona przed nieprawidłowo sformatowanymi wiadomościami.
Zmniejszenie ruchu w Internecie, dzięki ograniczeniu
rozmiarów załączników.
Ograniczenie serwerów Open Relay.

Komfort w administrowaniu
Możliwość korzystania z interfejsu sieciowego, w celu konfiguracji i zarządzania produktem, umożliwia łatwe administrowanie ochroną z dowolnego miejsca na świecie.

Otwartość
Dr.Web dla serwerów pocztowych UNIX może zostać zintegrowany z rozwiązaniami innych producentów. Ponadto
dzięki otwartemu API można do niego dodawać nowe funkcjonalności.

Możliwość podłączenia nieograniczonej
liczby dodatków
Dr.Web dla serwerów pocztowych UNIX pozwala w nieograniczonym stopniu zwiększać funkcjonalność, a przy tym
każdy opracowany dodatek współpracuje od razu ze wszystkimi obsługiwanymi serwerami poczty elektronicznej. Obsługiwane dodatki:

Obsługiwane systemy operacyjne
Dystrybucje Linux z jądrem w wersji 2.4.x i wyższej.
FreeBSD w wersji 6.x i wyższej (dla platformy Intel x86 i
amd64).
Solaris w wersji 10 (dla platformy Intel x86 i amd64).

Przydatne linki
Opis: http://new-download.drweb.com/maild

Zalety
Możliwość wykorzystania w organizacjach wymagających podwyższonego poziomu bezpieczeństwa — produkt całkowicie spełnia wymagania rosyjskiego ustawodawstwa i posiada certyfikaty zgodności FSKTiE oraz
FSB.
Duże możliwości odnośnie do instalacji i dokładnej konfiguracji w zależności od potrzeb firmy.
Duża prędkość skanowania przy minimalnym obciążeniu systemu operacyjnego, dzięki czemu Dr.Web może
doskonale funkcjonować na serwerach o praktycznie
dowolnej konfiguracji.
Wsparcie koncepcji zadań serwera i agentów transportowych dla MS Exchange Server 2007/2010 — skanowanie wiadomości pod kątem obecności wirusów
i spamu może być dokonywane zarówno na poziomie
transportowym, jaki i na poziomie wsparcia interfejsu
antywirusowego VSAPI. Dzięki temu zapewnia się optymalny poziom ochrony organizacji.
Wbudowany antyspam, nie wymagający przeszkolenia
(działa od momentu instalacji), który istotnie zmniejsza
obciążenie serwera i zwiększa wydajność pracowników
firmy.
Możliwość filtracji zgodnie z czarnymi i białymi listami,
co pozwala zarówno wyłączyć ze skanowania określone
adresy, jak i zwiększać wydajność tego procesu.
Nowa możliwość elastycznego konfigurowania parametrów ochrony aplikacji przez zaporę sieciową, w dogodnym dla użytkownika trybie, za pomocą sieciowej
konsoli administratora.
Możliwość filtrowania według rodzajów plików, co pozwala zmniejszyć wielkość ruchu sieciowego w firmie.
Mechanizm grupowania, dzięki któremu możliwe jest
określanie różnorodnych parametrów dla różnych grup
pracowników, co istotnie skraca czas instalacji systemu
ochrony antywirusowej i upraszcza obsługę produktu.
Duża wydajność i stabilność pracy, dzięki funkcji skanowania wielowątkowego.
Unikatowe technologie wykrywania nieznanych (najnowszych) programów do pakowania i złośliwych
obiektów.
W pełni automatyczne uruchamianie aplikacji (przy
starcie systemu).
Wygodny system aktualizacji za pomocą harmonogramu zadań Windows.
Wyczerpująca dokumentacja w języku rosyjskim.
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Najważniejsze funkcje
Antywirusowe i antyspamowe skanowanie, w czasie
rzeczywistym, wiadomości pocztowych, w tym załączonych plików.
Antywirusowy monitoring wiadomości w skrzynkach
pocztowych użytkowników oraz plików w katalogach
ogólnego dostępu.
Antywirusowa kontrola tranzytowego ruchu pocztowego, przechodzącego przez serwer MS Exchange.
Leczenie zainfekowanych plików.
Grupowanie użytkowników za pomocą ActiveDirectory.
Skanowanie z zastosowaniem zadanych parametrów:
wybór maksymalnego rozmiaru i typów skanowanych obiektów, wybór czynności (w tym również dla
plików niepodlegających skanowaniu), a także dobór
sposobów obsługi zainfekowanych obiektów.
Wykrywanie złośliwych obiektów w wielokrotnie zarchiwizowanych plikach.
Stosowanie różnorodnych czynności w zależności od
rodzaju spamu, łącznie z przeniesieniem do kwarantanny i dodaniem prefiksu do tematu wiadomości.
W razie konieczności – dodanie dowolnego tekstu do
odsyłanych wiadomości.
Izolowanie zainfekowanych i podejrzanych plików w
kwarantannie.
Wybór protokołu rozsyłania powiadomień – MAPI
(wewnątrz organizacji Exchange), SMTP lub HTTP
(zarówno wewnątrz organizacji, jak i w jej strefie
DMZ).
Modyfikacja parametrów konta zarejestrowanego
użytkownika programu i administrowanie aplikacją z
poziomu konta zarejestrowanego użytkownika programu (nieadministracyjnego).
Powiadamianie administratora lub innych użytkowników o incydentach wirusowych.
Prowadzenie statystyki pracy zestawu.
Automatyczne aktualizacje.

Wymagania systemowe
Przy korzystaniu z MS Exchange Server 2000/2003:
Procesor: Intel Pentium 133 MHz (zalecane 733
MHz).
RAM: 512 MB.
Wolne miejsce na dysku: 512 MB.
System operacyjny: Microsoft® Windows Server®
2003 (edycja Standard, Enterprise lub Datacenter)
z zainstalowanym SP1 lub nowszym.
Przy korzystaniu z MS Exchange Server 2007/2010:
Procesor: Intel x64 wspierający Intel 64; AMD
wspierający AMD64.
RAM: 2 GB.
Wolne miejsce na dysku: 512 MB.
System operacyjny: Microsoft® Windows Server®
2003 R2 x64 z zainstalowanym SP2; Microsoft®
Windows Server® 2008 x64; Microsoft® Windows
Server® 2008 R2.
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Duża szybkość odpowiedzi

Dr.Web dla 				
IBM Lotus Domino
Ochrona antywirusowa i antyspamowa
platformy IBM Lotus Domino sterowanej
przez Windows i Linux
Zalety

Dr.Web dla serwerów
pocztowych Kerio
Skanowanie antywirusowe załączników
wszystkich wiadomości pocztowych,
przekazywanych zgodnie z protokołami
SMTP/POP3
Zalety
Doskonała zgodność z serwerami pocztowymi Kerio,
potwierdzona testami Kerio Technologies.
Możliwość pracy w trybie scentralizowanej ochrony za
pomocą Centrum zarządzania Dr.Web Enterprise Security Suite.
Dr.Web – obecnie jedyny rosyjski dodatek antywirusowy dla serwerów pocztowych Kerio, co jest niezwykle
ważne przy dostarczaniu produktu przedsiębiorstwom
państwowym.
Wsparcie użytkowników ze względu na lokalizację; w
Polsce – w języku polskim.
Minimalny czas dostarczania wiadomości i większa niezawodność produktu, dzięki wykorzystaniu technologii
skanowania wielowątkowego.
Minimalne wymagania systemowe – bez obciążania
sieci lokalnej.
Elastyczny, zorientowany na klienta system konfiguracji
— wybór obiektów do skanowania i czynności na wykrytych wirusach lub podejrzanych plikach.
Możliwość wyboru czynności na plikach niepodlegających skanowaniu.
Komfortowe zarządzanie z konsoli administracyjnej serwera pocztowego Kerio.

Przydatne linki

Minimalna łączna wartość

Opis: http://products.drweb.ru/mailserver/exchange

Dr.Web dla IBM Lotus Domino pracuje nie tylko w oddzielnie stojących serwerach, ale i w serwerach partycji oraz klastrach Lotus Domino. Kopie antywirusów
w różnych działach występują w pamięci komputera
autonomicznie i wykorzystują bazy ogólne i pliki wykonywalne. W tym przypadku licencję należy uzyskać tylko w jednej kopi, co istotnie zmniejsza koszty
ochrony antywirusowej.

Najważniejsze funkcje
Kontrola załączników plikowych wszystkich wchodzących i wychodzących wiadomości elektronicznych.

Obsługiwane systemy operacyjne
Wersja Windows
Wolna przestrzeń dyskowa: co najmniej 350 MB
System Operacyjny: Microsoft Windows 2000 SP4
+ Rollup 1/XP/Vista/7, Microsoft Windows Server
2003/2008/2012 (32- oraz 64-bitowe wersje).
Serwer pocztowy: Kerio MailServer 6.2 lub wyżej, Kerio
Connect 7.0.0 lub wyżej.
Wersja Linux

Ready for IBM Lotus software
Dr.Web dla IBM Lotus Domino wchodzi w skład zestawu rozwiązań IBM Lotus Business Solutions Catalog i posiada znak Ready for IBM Lotus software. Znak
ten potwierdza zgodność produktu z systemem Lotus
Domino i świadczy o spełnieniu wszystkich wymagań
zgodności z IBM.
Duża szybkość skanowania
Organizacja systemu Dr.Web dla IBM Lotus Domino,
wyjątkowa metoda skanowania i możliwość elastycznego sterowania tym procesem pozwoliły osiągnąć
bardzo dużą szybkość skanowania, przy małym zużyciu zasobów systemowych.

Najważniejsze funkcje
Bieżąca kontrola i filtrowanie wiadomości pocztowych oraz wszystkich ich komponentów pod kątem
wirusów, spamu i niepożądanych wiadomości lub
kontrola z polecenia administratora.
Filtrowanie poczty pod kątem spamu, w tym z
uwzględnieniem czarnych i białych list adresów.
Skanowanie dokumentacji w wyznaczonych bazach
nsf pod kątem obecności wirusów.
Skanowanie obiektów na żądanie, za pomocą funkcji
ręcznego uruchamiania i wstrzymywania zadań skanera.
Rozkład wiadomości pocztowych z wyodrębnieniem
wszystkich ich komponentów do późniejszej analizy.
Leczenie zainfekowanych wiadomości pocztowych i
załączonych do nich plików.
Wykrywanie złośliwych obiektów w wielokrotnie zarchiwizowanych plikach.
Wykorzystanie mechanizmu wykrywania programów
złośliwych, spakowanych przez nieznane programy
do pakowania.
Wykorzystanie dodatkowej technologii wykrywania nieznanych złośliwych obiektów, która zwiększa
prawdopodobieństwo wykrycia najnowszych typów
wirusów.
Przechowywanie zainfekowanych i podejrzanych
obiektów w kwarantannie (dostęp do przeniesionych do kwarantanny obiektów jest możliwy za pośrednictwem klienta Lotus Notes).
Powiadamianie o wynikach skanowania za pomocą
szablonów opisanych w systemie, co pozwala adresatom, administratorom i innym osobom uzyskiwać
informacje w najdogodniejszej formie.

Wolna przestrzeń dyskowa: co najmniej 290 MB

Prosta instalacja i elastyczna konfiguracja

Prowadzenie statystyki pracy systemu.

System Operacyjny: Red Hat 9.0; Red Hat Enterprise
Linux 4/5; Fedora Core 7 / 8; SUSE Linux 10.0, 10.1,
10.2, 10.3, 11.0 i 11.1; CentOS Linux 5.2 i 5.3; Debian
5.0; Ubuntu 8.04 LTS.

Przewidziano automatyczne i łatwo sterowalne uruchamianie Dr.Web dla IBM Lotus Domino. Program
obsługuje skrypty administracyjne i posiada szczegółową dokumentację. Komfort sterowania zestawem
zapewnia możliwość elastycznego konfigurowania
za pośrednictwem konsoli administratora. Środki
dokładnej konfiguracji algorytmów antywirusa, na
podstawie rezultatów skanowania, pozwalają odsyłać powiadomienia o wykrytych wirusach nadawcy,
odbiorcom i administratorom systemu, zachowywać
nagłówki otrzymanych wiadomości pocztowych oraz
załączników do nich itp.

Ochrona pracy własnych modułów przed uszkodzeniami.

Serwer pocztowy: Kerio MailServer 6.2 lub wyżej, Kerio
Connect 7.0.0 lub wyżej.
Wersja dla macOS
Wolna przestrzeń dyskowa: co najmniej 55 MB
System Operacyjny: macOS 10.7 i wyżej
Serwer pocztowy: Kerio MailServer 6.2 lub wyżej, Kerio
Connect 7.0.0 lub wyżej.

Przydatne linki
Opis: http://products.drweb.com/mailserver/kerio

Automatyczne aktualizacje.

Obsługiwane systemy operacyjne
Wersja Windows
System Operacyjny: Windows Server
2000/2003/2008/2008R2/2012/2012 R2
(32- oraz 64-bitowe).
Lotus Domino R6.0 i wyżej
(32- oraz 64-bitowe wersje).

Komfort w administrowaniu.

Intel Pentium 133 lub szybszy.

Mechanizmy grupowania i sterowanie grupami znacząco upraszczają administrowanie ochroną antywirusową.

RAM 128 MB (Zalecane 512 MB).
Wolna przestrzeń dyskowa: 128 MB.
Wersja Linux
System Operacyjny: Red Hat Enterprise Linux (RHEL)
4 i 5, Novell SuSE Linux Enterprise Server (SLES) 9 i
10 (tylko 32-bitowe).
Lotus Domino 7.x lub 8.x.
Lotus Notes 6.5 (lub wyżej) dla Windows.
Intel Pentium 133 lub szybszy.
RAM 64 MB (zalecane 128 MB).
Wolna przestrzeń dyskowa 90 MB.

Przydatne linki
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Przy korzystaniu z MS Exchange Server 2013/2016:
Procesor: Intel x64 wspierający Intel 64; AMD
wspierający AMD64.
RAM: 4 GB.
Wolne miejsce na dysku: 1 GB.
System operacyjny: Microsoft® Windows® Server
2008 R2; Microsoft® Windows® Server 2012;
Microsoft® Windows® Server 2012 R2.

Dr.Web Gateway
Security Suite
Ochrona bram internetowych
Dr.Web dla bram internetowych
UNIX
Dr.Web dla bram internetowych
Kerio
Dr.Web dla Microsoft ISA Server i
Forefront TMG
Dr.Web dla MIMEswepper
Dr.Web dla Qbik WinGate

Udzielanie licencji na 			
Dr.Web Gateway Security Suite

Wersje licencji

Rodzaje licencji
Ze względu na liczbę chronionych użytkowników (jest
ona nieograniczona).
Licencja serwerowa – do skanowania nieograniczonego ruchu w sieci na jednym serwerze, z maksymalnie 3
000 chronionych użytkowników.
Produkty programowe Dr.Web dla ochrony bram internetowych można nabyć oddzielnie lub w zestawie Dr.Web
Enterprise Security Suite. W tym ostatnim przypadku można
dodatkowo uzyskać licencję na Centrum zarządzania Dr.Web
Enterprise Security Suite (oprócz Dr.Web dla MIMEsweeper i
Dr.Web dla Qbik WinGate) i Antyspam (oprócz Dr. Web dla
bram internetowych UNIX i Kerio).

Licencja bazowa

Dr.Web dla bram
internetowych UNIX

Dr.Web dla bram
internetowych Kerio

Dr.Web dla Microsoft
ISA Server i Forefront
TMG

Dr.Web dla MIMEsweeper

Dr.Web dla Qbik
WinGate

Antywirus

Antywirus

Antywirus

Antywirus

Antywirus

Dodatkowe komponenty
Antyspam

—

—

+

+

+

Centrum zarządzania

+

+

—

—

—

Produkty Dr.Web do ochrony bram internetowych dostępne są również w zestawach ekonomicznych Dr.Web dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Obsługiwane systemy operacyjne
Produkt Dr.Web

Windows

Linux

FreeBSD

Solaris

dla platformy Intel x86
Dr.Web dla bram internetowych UNIX

wersja jądra 2.4.x i wyższa

Dr.Web dla bram internetowych Kerio

2000/XP/2003/2008/7

Dr.Web dla Microsoft ISA
Server i Forefront TMG

Przy korzystaniu z Microsoft
ISA Server:

w wersji 6.x i wyższej

w wersji 10

Microsoft Windows Server
2003 x86 z Service Pack 1
(SP1);
Microsoft Windows Server
2003 R2 x86.
Przy korzystaniu z Microsoft
Forefront TMG:
Microsoft Windows Server
2008 SP2;
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Dr.Web dla MIME-sweeper

2000 Server SP4 lub w
wyższej wersji/ Server 2003
lub w wyższej wersji

Dr.Web dla Qbik WinGate

Vista/ Server 2008/Server
2003/XP/2000 (32- i
64-bitowe systemy)

Dr.Web Gateway Security Suite

Microsoft Windows Server
2008 R2.
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Skanowanie antywirusowe ruchu sieciowego
HTTP i FTP, przechodzącego przez
korporacyjną bramę internetową – serwer
proxy
Zalety
Skuteczne filtrowanie ruchu w sieci na poziomie serwera ICAP – praktycznie bez ograniczania szybkości dostarczenia treści.

Najważniejsze funkcje
Skanowanie antywirusowe ruchu sieciowego FTP i HTTP.
Scentralizowane zarządzanie za pośrednictwem administratora sieciowego – Centrum zarządzania Dr.Web
Enterprise Security Suite.
Filtrowanie dostępu według typu MIME i rozmiaru plików lub według nazwy hosta.
Regulacja dostępu do zasobów sieciowych.
Optymalizacja kontroli ruchu w sieci, dzięki wykorzystaniu technologii Preview.
Praca zarówno z protokołem IPv4, jak i z protokołem następnej generacji IPv6.

Wysoka skalowalność.

Kontrola i stosowanie różnorodnych czynności w zależności od typów skanowanych plików.

Zdolność przetwarzania gigantycznych zbiorów informacji w czasie rzeczywistym.

Izolacja zainfekowanych obiektów w kwarantannie.

Znaczące zmniejszenie kosztów korzystania z Internetu.
Doskonała zgodność – integracja z dowolnym zabezpieczeniem programowym, wspomagającym protokół
ICAP, ze wszystkimi znanymi ekranami międzysieciowymi.
Brak wysokich wymagań wobec zasobów systemowych.

Dostarczenie raportu w dogodnej formie.
Obsługa kilku zapytań w trakcie jednego połączenia.
Ochrona przed nieautoryzowanym dostępem.
Monitoring i automatyczne przywrócenie pracy systemu.
Powiadomienie użytkownika o próbach załadowania
złośliwej strony lub o wykryciu wirusa.

Elastyczność i komfort w administrowaniu.

Obsługiwane systemy operacyjne
Linux z jądrem w wersji 2.4.x i wyższej.
FreeBSD w wersji 6.x i wyższej (dla platformy Intel x86
i amd64).
Solaris w wersji 10 (dla platformy Intel x86 i amd64).
Dowolne serwery proxy, w pełni obsługujące protokół
ICAP, w szczególności Squid w wersji nie niższej niż
3.0, SafeSquid w wersji nie niższej niż 3.0.

Przydatne linki
Opis: http://products.drweb.com/gateway/unix

Dr.Web dla bram
internetowych Kerio
Antywirusowe skanowanie ruchu w sieci,
przekazywanego za pośrednictwem
protokołów HTTP, FTP, SMTP i POP3, a także
za pośrednictwem usługi sieciowej Kerio
Clientless SSL VPN
Zalety
Solidne zabezpieczenie dostępu do Internetu zarówno
prywatnym użytkownikom, jak i firmom różnej wielkości i prowadzących różnego rodzaju działalność.
Możliwość pracy w trybie scentralizowanej ochrony za
pomocą Centrum zarządzania Dr.Web Enterprise Security Suite.
Komfort administrowania – możliwość otrzymywania
wiadomości o wszystkich incydentach wirusowych zarówno przez powiadomienia pocztowe, jak i przez SMS.
Minimalny czas dostarczania wiadomości, dzięki skanowaniu wielowątkowemu.

Najważniejsze funkcje
Wykrywanie obiektów złośliwych, przekazywanych
za pośrednictwem protokołów HTTP, FTP, SMTP i
POP3, a także za pośrednictwem usługi sieciowej Kerio Clientless SSL VPN.
Wykrywanie zainfekowanych załączników w wiadomościach elektronicznych przed ich przetworzeniem
przez serwer pocztowy.
Tworzenie listy sprawdzanych protokołów wymiany
danych.
Przegląd informacji o pracy programu za pośrednictwem konsoli sieciowej.
Skanowanie z możliwością konfiguracji parametrów:
wybór maksymalnego rozmiaru, typów skanowanych
obiektów, sposobów obsługi zainfekowanych plików.
Podjęcie działań dotyczących wykrytych zagrożeń
zgodnie z konfiguracjami Kerio.
Uruchomienie/zatrzymanie wykrywania programów
złośliwych (według ich typów).
Rejestracja błędów i zaistniałych zdarzeń w dzienniku
zdarzeń (Event Log) i w dzienniku tekstowym.
Rozsyłanie powiadomień pocztowych o różnych zdarzeniach wybranym użytkownikom.
Automatyczne aktualizacje baz wirusów.

Wymagania systemowe
Wersja Windows
co najmniej 350 MB wolnej przestrzeni dyskowej.
Microsoft Windows 2000 SP4 + Rollup 1/XP/Vista/7,
Microsoft Windows Server 2003/2008 (32- oraz
64-bitowe wersje).
Firewall:
Kerio WinRoute Firewall 6.2 lub wyżej;
Kerio Control 7.0.0 lub wyżej
Wersja dla Kerio Control VMware Virtual Appliance
oraz Kerio Control Software Appliance
Co najmniej 290 MB wolnej przestrzeni dyskowej.
Kerio Control VMware Virtual Appliance lub Kerio
Control Software Appliance.
Firewall:
Kerio Control 8.x i wyżej

Przydatne linki
Opis: http://products.drweb.com/gateway/kerio
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Dr.Web Gateway Security Suite

Dr.Web dla bram
internetowych UNIX

Antywirusowe i antyspamowe skanowanie
ruchu w sieci, przekazywanego przez
serwery Microsoft ISA Server i Forefront TMG
Zalety
Skanowanie wszelkich obiektów w minimalnie krótkim
czasie, dzięki wykorzystaniu technologii dynamicznej
analizy potrzeb innych usług serwerowych w zasobach
oraz błyskawiczne, automatyczne przełączanie między
zadaniami.
Wykorzystywanie możliwości najnowszych platform w
celu przyspieszenia szybkości skanowania.
Możliwość pracy na serwerach o praktycznie dowolnej
konfiguracji – w tym na serwerach z małą ilością pamięci operacyjnej.
Ochrona serwerów rzeczywistych i wirtualnych.
Wbudowany antyspam, niewymagający przeszkolenia
(działa od momentu instalacji), który istotnie zmniejsza
obciążenie serwera i zwiększa wydajność pracowników
firmy.
Blokowanie dostępu do różnych zasobów internetowych i możliwość filtracji według rodzajów plików, co
pozwala firmie wykluczyć przeniknięcie wirusów z
zasobów, o których wiadomo, że są złośliwe, a także
zmniejszyć wielkość ruchu sieciowego.
Unikatowe technologie wykrywania nieznanych (najnowszych) programów do pakowania i złośliwych
obiektów.
Duże możliwości odnośnie do instalacji i dokładnej konfiguracji w zależności od potrzeb firmy.
Wyczerpująca dokumentacja techniczna.

Najważniejsze funkcje
Antywirusowe i antyspamowe skanowanie całego przechodzącego ruchu sieciowego, w tym załączonych plików.
Możliwość skanowania na bieżąco przechodzących plików z możliwością wykrywania złośliwych obiektów w
wielokrotnie zarchiwizowanych plikach.
Leczenie zainfekowanych plików.
Stosowanie różnorodnych czynności w zależności od
rodzaju spamu.
Dodawanie tekstu przewodniego do wiadomości pocztowych, które zawierały zagrożenia dla bezpieczeństwa.
Blokowanie dostępu do zainfekowanych danych wszystkim użytkownikom sieci lokalnych.
Ograniczenie dostępu użytkowników do zasobów internetowych za pomocą funkcji Kontroli biura.
Izolowanie zainfekowanych i podejrzanych plików w
kwarantannie.
Powiadamianie administratora o incydentach wirusowych.
Prowadzenie statystyki pracy zestawu.

Antywirusowe i antyspamowe skanowanie
ruchu w sieci, przekazywanego za
pośrednictwem protokołów HTTP/POP3/FTP
serwera proxy i serwera SMTP Qbik WinGate
Zalety
Dr.Web dla Qbik WinGate to obecnie jedyny dodatek
dla Qbik WinGate w rosyjskiej wersji językowej.
Tylko Dr.Web dla Qbik WinGate posiada zarówno dokumentację, jak i wsparcie techniczne bezpośrednio od
producenta.
W odróżnieniu od konkurencyjnych odpowiedników,
produkt firmy „Doctor Web” daje możliwość antyspamowej filtracji. Wydajny i zwarty moduł antyspamowy
nie wymaga przeszkolenia, pozwala określać różne
czynności dla każdej z trzech przewidzianych przez program kategorii spamu oraz tworzyć czarne i białe listy
adresów elektronicznych.
Oprócz tego oferowana jest bezkonkurencyjna technologia wykrywania nieznanych złośliwych obiektów

(Origins Tracing™), również tych znajdujących się
w archiwach nieznanego formatu.

Najważniejsze funkcje
Antywirusowe i antyspamowe skanowanie wiadomości pocztowych, przekazywanych za pośrednictwem protokołów SMTP i POP3, włącznie ze skanowaniem załączonych plików.
Antywirusowe skanowanie plików i danych, przekazywanych za pośrednictwem protokołów HTTP i
FTP.
Leczenie zainfekowanych plików, przekazywanych
za pośrednictwem protokołu HTTP.
Dziennik zdarzeń.
Własny panel zarządzania i menedżer kwarantanny.
Automatyczne aktualizacje baz wirusów.

Przydatne linki
Opis: http://products.drweb.com/gateway/qbik

Automatyczne aktualizacje.

Wymagania systemowe
Przy korzystaniu z Microsoft ISA Server:
Procesor Pentium III 733 MHz i w wyższej wersji.
RAM: 1 GB i więcej.
Wolne miejsce na dysku: 300 MB na instalację. Wymagana jest dodatkowa ilość wolnego miejsca na dysku do
czasowego przechowywania danych na etapie skanowania antywirusowego.
System operacyjny: Microsoft Windows Server 2003
x86 z Service Pack 1 (SP1), Microsoft Windows Server
2003 R2 x86.
Serwer proxy: Microsoft ISA Server 2004, Microsoft ISA
Server 2006.
Przy korzystaniu z Microsoft Forefront TMG:

Dr.Web dla MIMEsweeper
Ochrona antywirusowa i antyspamowa
pocztowego ruchu sieciowego,
przechodzącego przez serwery filtrowania
treści ClearSwift MIMEsweeper
Zalety
Prosta instalacja i konfiguracja
Zintegrowane z Dr.Web dla MIMEsweeper narzędzia konfiguracji to mistrzowie tworzenia scenariuszy
– dzięki nim można automatycznie tworzyć najbardziej
aktualne scenariusze kontroli wiadomości (typ 1 według klasyfikacji ClearSwift).

domości, pliki i archiwa przekazywane są adresatowi
bez zmian. Złośliwe wiadomości, których dodatek
Dr.Web nie jest w stanie neutralizować, po oznakowaniu domyślnie przenoszone są do kwarantanny.

Najważniejsze funkcje
Skanowanie wiadomości pocztowych i ich załączników, w tym archiwów, przed ich przetworzeniem
przez serwer pocztowy.
Leczenie zainfekowanych obiektów.
Izolowanie zainfekowanych i podejrzanych plików w
kwarantannie.
Filtrowanie poczty pod kątem spamu, w tym z wykorzystaniem czarnych i białych list.

Procesor Pentium III 1.86 GHz i w wyższej wersji.

Zgodność z DEP

Prowadzenie statystyki pracy zestawu.

RAM: 2 GB i więcej.

Automatyczne aktualizacje.

System operacyjny: Microsoft Windows Server 2008
SP2, Microsoft Windows Server 2008 R2.

Dr.Web dla MIMEsweeper obsługuje technologię zapobiegania wykonywaniu danych (Data Execution Prevention, DEP), która pozwala na dodatkowe skanowanie
pamięci i zapobieganie uruchomieniu złośliwego kodu.
Dzięki temu użytkownicy nie muszą zmieniać trybu pracy DEP – złośliwe oprogramowanie nie będzie w stanie
wykorzystywać mechanizmu obsługi wyjątków Windows.

Serwer proxy: Microsoft Forefront TMG 2010.

Elastyczne konfiguracje

Wolne miejsce na dysku: 300 MB na instalację. Wymagana jest dodatkowa ilość wolnego miejsca na dysku do
czasowego przechowywania danych na etapie skanowania antywirusowego.

Przydatne linki
Opis: http://www.drweb.com/products/gateway/isa

34

Dr.Web dla Qbik WinGate

Po wykryciu zainfekowanego obiektu, dodatek próbuje go wyleczyć lub – jeżeli nie została wybrana opcja
leczenia – od razu go usuwa. Jeżeli do wiadomości
pocztowej załączonych jest kilka plików lub archiwów,
dodatek unieszkodliwia tylko zainfekowane załączniki.
Po wykryciu wirusa w treści wiadomości filtr treści przenosi daną wiadomość do kwarantanny. „Zdrowe” wia-

Wymagania systemowe
Co najmniej 35 MB wolnego miejsca na dysku.
System operacyjny: Windows Server 2000 z pakietem
aktualizacji 4 (SP4) lub w wyższej wersji Server 2003
lub jeszcze późniejszej.
Pocztowy filtr treści ClearSwift MIME-sweeper™ for
SMTP 5.2 lub w jeszcze późniejszej wersji.

Przydatne linki
Opis: http://products.drweb.com/mimesweeper
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Dr.Web Gateway Security Suite

Dr.Web dla Microsoft ISA
Server i Forefront TMG

Dr.Web Mobile
Security Suite
Ochrona urządzeń mobilnych

Udzielanie licencji na Dr.Web Mobile
Security Suite
Licencje na Dr.Web Mobile Security Suite udzielane są na
podstawie liczby zabezpieczanych urządzeń mobilnych.

Składniki ochrony*

Antywirus
Antyspam**
Antyzłodziej**
Firewall
Audyt bezpieczeństwaa

Dr.Web dla BlackBerry

Wspierane systemy operacyjne

Dr.Web dla BlackBerry

Antywirus
Audyt bezpieczeństwa

+

Scentralizowane administrowanie Dr.Web Enterprise Security Suite

Wersje licencji
Dr.Web dla Android

Dr.Web dla Android

System Android 4.0-7.1.
Firewall działa na systemie
Android 4.0 i wyżej

BlackBerry 10.3.2+

Najważniejsze funkcje

Dr.Web dla Android
Dr.Web dla BlackBerry

Antywirus + Antyspam +
Centrum zarządzania

Kompleksowa ochrona

Produkty Dr.Web dla urządzeń mobilnych dostępne są w
zestawach ekonomicznych Dr.Web dla małych i średnich
przedsiębiorstw.

Skanowanie w czasie rzeczywistym

+

Skanowanie plików otrzymanych przez połączenie GPRS/podczerwień/Bluetooth/Wi-Fi/USB lub
podczas synchronizacji z komputerem PC

+

+

Dwa rodzaje skanowanie: pełne i użytkownika

+

+

Włączanie i wyłączanie skanowania karty pamięci

+

Automatyczne samo-odzyskiwanie

+

Skanowanie na żądanie całego systemu plików lub pojedynczych plików i folderów

+

+

Skanowanie archiwów APK, ZIP, SIS, CAB, RAR i JAR

+

+

Blokowanie aplikacji które nie znajdują się na liście programów dozwolonych przez administratora

+

Definiowalne reguły dla każdej aplikacji

+

Natychmiastowa kontrola nad ruchem przychodzącym i wychodzącym dla każdej aplikacji

+

Zdolność do ograniczania przesyłania danych w sieciach mobilnych

+

Zdolność do ustawiania ograniczeń w przesyłaniu danych w roamingu dla określonych aplikacji

+

Zdolność do blokowania dostępu do niezalecanych stron www

+

Ochrona przed nieautoryzowanym dostępem poprzez sieci bezprzewodowe

+

Neutralizacja ransomware blokującego urządzenia

+

Skaner podatności

+

Black- and whitelists to filter incoming calls and SMS

+

Wsparcie dla wielu zaufanych kart SIM

+

Delete infected files

+

+

Quarantine suspicious objects

+

+

Restore files from the quarantine

+

+

nn

Aktualizacje przez Internet:
protokołem HTTP dzięki wbudowanemu modułowi GPRS;
przez połączenie w podczerwieni/Bluetooth/USB;
nnprzez połączenie ActiveSync podczas synchronizacji z komputerem PC

+

+

Szczegółowe raporty ze skanowania

+

+

Blokowanie ekranu wyświetlającego informacje o wykrytych zagrożeniach i linkach do listy zagrożeń

+

Powiadomienia o wykrytej aktywności typowej dla złośliwego oprogramowania

+

Zdalna kontrola nad zagubionym urządzeniem mobilnym dzięki funkcji Antyzłodziej

+

Koordynaty GPS urządzenia mobilnego dostarczane poprzez SMS

+

nn

* Dla urządzeń działających pod kontrolą Android TV jest dostępny tylko Antywirus, Firewall i Audytor Bezpieczeństwa.

Przydatne linki
Opis: http://products.drweb.com/mobile

36

37
18.05.2017

Dr.Web Mobile Security Suite

** Ten komponent jest niedostępny dla urządzeń bez gniazda karty SIM.

Zestawy Dr.Web
W skład zestawów wchodzą
produkty Dr.Web przeznaczone
do ochrony wszystkich typów
elementów

Zestaw Dr.Web „Uniwersalny”
Dostępna ochrona kompleksowa klasy enterprise dla małych
i średnich przedsiębiorstw.
Niewielkie firmy często nie mogą przeznaczyć znacznych
środków na kompleksową ochronę informatyczną. Właśnie
z myślą o nich stworzono zestaw Dr.Web „Uniwersalny” –
niedrogą ofertę dla organizacji, posiadających od 5 do 50
komputerów.
WAŻNE! Na zestaw ani na przedłużenie licencji w zestawie
nie udziela się żadnych zniżek. Aby móc dalej korzystać z
zestawu, należy zakupić nową licencję za pełną stawkę.
Zniżki na przedłużenie licencji udziela się przy przechodzeniu
z zestawu na oddzielne produkty Dr.Web.

Narzędzia Dr.Web

Narzędzia leczące Dr.Web przeznaczone są do diagnostyki
i natychmiastowego leczenia, w razie konieczności. Nie
zapewniają one stałej ochrony komputera.

Dr.Web CureNet!
Scentralizowane leczenie sieci lokalnych o dowolnym 								
rozmiarze, w tym z zainstalowanym programem 									
antywirusowym innego producenta
Potencjalni użytkownicy

Małe, średnie, duże i bardzo duże przedsiębiorstwa, które w
sieciach lokalnych mają zainstalowany program antywirusowy
innego producenta.

Podejmowane działania

Zdalne scentralizowane leczenie stacji roboczych i serwerów
Windows.

   Kontrola jakości ochrony antywirusowej innego producenta.

Chronione elementy

Dr.Web Desktop
Security Suite

Dr.Web Server
Security Suite

Dr.Web Mail
Security Suite

Dr.Web Gateway
Security Suite

Dr.Web Mobile Security
Suite

Stacje robocze

Serwery

Użytkownicy poczty

Użytkownicy bram
internetowych

Urządzenia mobilne

Nie wymaga odinstalowania programu antywirusowego innego producenta przed rozpoczęciem skanowania i leczenia.

   Nie wymaga istnienia serwera ani instalacji dodatkowego
oprogramowania.

   Może być używany w sieciach całkowicie odizolowanych od

Licencja

Ochrona kompleksowa

Antywirus

Antywirus + Antyspam

Antywirus

Antywirus + Antyspam

Liczba w zestawie

Od 5 do 50

1

Równa liczbie stacji

Równa liczbie stacji
(od 25)

Równa liczbie stacji

Przydatne linki
Zestawy Dr.Web: 					
http://products.drweb.com/bundles/universal
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Właściwości narzędzi

Internetu.
Kreator Dr.Web CureNet! można uruchomić z dowolnego zewnętrznego nośnika, w tym z USB.

Opis produktu:

http://curenet.drweb.com/

Obsługiwane systemy operacyjne

MS Windows 2012 / 8, 8.1 (Professional/Enterprise) / 2008 SP2
/ 7 (Professional/Enterprise/Ultimate) / 2008 / Vista SP1 (Business/Enterprise/Ultimate) / 2003 SP1 / XP Professional SP2,
iPhone 4, iPod touch 4 iOS 7.0+.

Czym jest „Mój Dr.Web CureNet!”?

To osobisty gabinet, w którym przez cały okres ważności
licencji przechowywany jest indywidualny odsyłacz do
pobrania zaktualizowanej wersji oprogramowania. Za
pośrednictwem tego gabinetu można również łączyć się z
centrum wsparcia technicznego, wysłać podejrzany plik do
analizy oraz korzystać z innych usług.

Udzielanie licencji

Narzędzie może być licencjonowane na 12, 24 i 36 miesięcy
(od 5 stacji).

Wersja demonstracyjna

Bez funkcji leczenia.

Wymagania systemowe

Kreator

(Professional/Enterprise/Ultimate)/2008/Vista SP1 (Business/Enterprise/Ultimate)/2003
SP1/XP Professional SP2 (32- i 64-bitowa
architektura).
Wolny RAM: co najmniej 360 MB.
Wolna przestrzeń dyskowa: co najmniej 200 MB.
Połączenie A TCP/IP do wszystkich hostów.
Dostęp do Internetu: w celu aktualizacji bazy
wirusów i komponentów Dr.Web CureNet!.

Skaner

Każdy komputer z systemem MS Windows XP
Professional i późniejsze wersje, z wyjątkiem
Windows® Server 2003 x64 Edition oraz Windows® XP Professional SP2 x64 Edition.
Wolny RAM: co najmniej 360 MB.
Wolna przestrzeń dyskowa: co najmniej 200 MB.
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Dr.Web CureIt!
Natychmiastowe leczenie PC i serwerów z systemem 								
Windows, w tym z zainstalowanym programem 									
antywirusowym innego producenta
Potencjalni użytkownicy

Małe, średnie, duże i bardzo duże przedsiębiorstwa, które na swoich
komputerach mają zainstalowany program antywirusowy innego
producenta.

Podejmowane działania

Natychmiastowe leczenie stacji roboczych i serwerów Windows.
Kontrola jakości ochrony antywirusowej innego producenta.

Właściwości narzędzi

Nie wymaga instalacji, jest kompatybilny z każdym programem
antywirusowym, co oznacza, że na czas skanowania nie trzeba
wyłączać zainstalowanego programu antywirusowego innego
producenta.
Podwyższona samoochrona i wzmocniony tryb skutecznego
przeciwdziałania blokerom Windows.
Aktualizacje raz lub kilka razy na godzinę.
Narzędzia można uruchomić z dowolnego zewnętrznego nośnika, w tym z USB.

Zestawy programowo-sprzętowe
Dr.Web Office
Shield
Wysokowydajne i niezawodne
serwery dla kompleksowej,
scentralizowanej ochrony stacji
roboczych i serwerów plików
Windows oraz ruchu pocztowego
i internetowego

Zalety
Niedroga ochrona sieci korporacyjnej za pomocą rozwiązania klasy enterprise.
Możliwość wykorzystania rozwiązania nawet w przypadku braku wysoko wykwalifikowanych specjalistów
(„zainstalowane i zapomniane”).
Ograniczenie poświęcanego czasu roboczego, przestojów urządzeń i personelu, dzięki zmniejszeniu
liczby incydentów wirusowych i wysokiej odporności
urządzeń na ataki z zewnątrz.
Istotne obniżenie kosztów ruchu sieciowego i możliwość monitorowania zachowań pracowników w Internecie.
Oszczędność czasu roboczego administratora systemowego, dzięki prostocie instalacji.

Dr.Web Office Shield można
wykorzystywać w postaci:
serwera strefy zdemilitaryzowanej – urządzenia maksymalnie odizolowanego od sieci zewnętrznej, odpowiadającego za ochronę antywirusową i antyspamową przedsiębiorstwa;

Opis produktu:

http://free.drweb.com/cureit

Obsługiwane systemy operacyjne

MS Windows 10/8/7/Vista/2012/2008 (systemy 32- i 64-bitowe),
XP/2003 (systemy 32-bitowe)

serwera proxy (bramy dostępu użytkowników wewnętrznej sieci intranetowej do zasobów Internetu)
przeznaczonego do zabezpieczania ruchu pocztowego i internetowego przed wirusami oraz różnorodnymi złośliwymi obiektami i spamem. Wykorzystanie
Dr.Web Office Shield w postaci bramy w znacznym
stopniu obniża koszty firmy, związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dostępu do sieci i pozwala
istotnie zmniejszyć ruch sieciowy;

Udzielanie licencji

Narzędzie może być licencjonowane na 12, 24 i 36 miesięcy.

wewnętrznego serwera sieci lokalnej, zapewniającego scentralizowaną ochronę stacji roboczych i serwerów plików Windows.

Udzielanie licencji

Bezpłatne narzędzie do leczenia prywatnego komputera domowego.

Wersja demonstracyjna

Niedostępna.

Wymagania systemowe

Komputer z systemem operacyjnym MS Windows 8/7/
Vista/2012/2008 (systemy 32- i 64-bitowe), XP/2003
(systemy 32-bitowe).

Dr.Web Office Shield można zainstalować w istniejącej sieci
lub wykorzystać w formie bazy dla stworzenia nowej sieci
– jest to ważna cecha tego zestawu programowo-sprzętowego. Serwisy DHCP i DNS pozwolą wykonać tę pracę z
minimalnym wysiłkiem.

W skład zestawu Dr.Web Office Shield
wchodzą:
Dr.Web Desktop Security Suite – scentralizowana
ochrona stacji roboczych i serwerów plików Windows;
Dr.Web dla bram internetowych UNIX – ochrona dostępu użytkowników wewnętrznej sieci intranetowej
do zasobów Internetu;
Dr.Web dla bram pocztowych UNIX – ochrona antywirusowa i antyspamowa ruchu pocztowego;
korporacyjny ekran międzysieciowy;
serwer VPN;
serwer DHCP&DNS;
punkt dostępu Wi-Fi.
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Wersje
Chronione elementy
ruch pocztowy
ruch internetowy
Zalecana liczba użytkowników: od 10 do 150

Chronione elementy
stacje robocze Windows
serwery plików Windows
ruch pocztowy

NEO

ruch internetowy
Zalecana liczba użytkowników: od 10 do 50

Chronione elementy
stacje robocze Windows
serwery plików Windows

Chronione elementy

ruch pocztowy

stacje robocze Windows

ruch internetowy

serwery plików Windows

Zalecana liczba użytkowników: od 50 do 150

Chronione elementy
ruch pocztowy

TWISTER

Ekonomiczne zestawy
programowo-sprzętowe dla scentralizowanej ochrony
antywirusowej i antyspamowej sieci przedsiębiorstwa

ruch internetowy
Zalecana liczba użytkowników: od 50 do 250

serwery pocztowe
bramy internetowe

Zwiększajcie wydajność pracy personelu, skracajcie przestoje i obniżajcie koszt zakupu programu antywirusowego
o 30%.
Dr.Web Office Shield – to kompleksowa ochrona wszystkich węzłów sieci korporacyjnej za pomocą rozwiązania
klasy enterprise. Działa skutecznie od momentu podłączenia, a nawet – jeżeli to konieczne – pozwala stworzyć
sieć od zera.
Dr.Web Office Shield jest prosty w instalacji i obsłudze, a do
jego obsługi nie potrzeba dużego doświadczenia w administrowaniu.
Dr.Web Office Shield pozwala obniżyć koszty ruchu sieciowego i daje możliwość monitorowania zachowań pracowników w Internecie.
Dr.Web Office Shield jest niskoszumowy i niezawodny,
charakteryzuje się niskim zużyciem energii i małym wydzielaniem ciepła, jest mało wrażliwy na różnice temperatur i
wilgotności, może być zainstalowany nawet w miejscach,
w których umieszczenie zwykłego komputera jest niemożliwe.

Dostępne usługi
korporacyjny ekran międzysieciowy;
serwer VPN;
serwer DHCP&DNS;
punkt dostępu Wi-Fi.

Przydatne linki
http://products.drweb.com/office_shield

Udzielanie licencji
Nielimitowana licencja.
Licencja na liczbę chronionych obiektów: stacji roboczych, użytkowników poczty i bram internetowych.
Zastosowanie mają wszystkie istniejące w chwili zakupu zniżki,
przewidziane dla produktów Dr.Web (nie dotyczy nielimitowanej licencji).

Dr.Web LiveDemo
Serwis zdalnego testowania online Dr.Web LiveDemo
pozwala, jeszcze przed zakupem zestawu programowo-sprzętowego, wypróbować wybraną konfigurację w wirtualnej sieci lokalnej na serwerze firmy „Doctor Web”.

Przydatne linki
Opis: http://solutions.drweb.com/office_shield
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Rosja

ООО «Доктор Веб»
125040, Москва, 3-я улица Ямского поля, вл. 2, корп.12a
Telefon: +7 (495) 789-45-87 (wielokanałowy)
Faks: +7 (495) 789-45-97
www.drweb.ru | curenet.drweb.ru | www.av-desk.com |
free.drweb.ru

China

Doctor Web Software Company (Tianjin), Ltd.
112, North software tower, № 80, 4th Avenue, TEDA,
Tianjin, China
天津市经济技术开发区第四大街80号软件大厦北楼112
Telefon/faks: +86-022-59823480
www.drweb.cn

Kazachstan

Doctor Web — Central Asia
050009, Alma-Ata, Shevchenko street, 165B, office 910
Tel: +7 (727) 323-62-30, +7 (727) 323-62-31,
+7 (727) 323-62-32
www.drweb.kz

Niemcy

Doctor Web Deutschland GmbH
Rodenbacher Chaussee 6, D-63457 Hanau
Telefon: +49 (6039) 939-5414
Faks: +49 (6039) 939-5415
www.drweb-av.de

Ukraina

Technical support center «Doctor Web»
Office 6, 27 Pushkinskaya str., Kiyev 01601, Ukraine
Telefon/faks: +38 (044) 238-24-35
www.drweb.ua

Francja

Doctor Web France
333 b Avenue de Colmar, 67100 STRASBOURG
Telefon: +33 (0) 3-90-40-40-20
Faks: +33 (0) 3-90-40-40-21
www.drweb.fr

Japonia

Doctor Web Pacific, Inc.
NKF Kawasaki building 2F, 1-2, Higashida-cho, Kawasaki-ku,
Kawasaki-shi, Kanagawa-ken
210-0005, Japan
Telefon: +81 (0) 44-201-7711
www.drweb.co.jp
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