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Endpoint Protection 
Solució de  seguretat  gestionada,  

Pagament per ús .Sense  inversions. 
 

 

 

 

GESTIONEM LA SEGURETAT DE TOTS ELS EQUIPS DE 

LA SEVA EMPRESA DE FORMA CENTRALITZADA I SENSE 

IMPACTE NEGATIU EN  EL  RENDIMENT  DE  LA   XARXA 
 

Amb aquest Servei Gestionat de FMV no tornarà a preocupar-se per la seguretat dels seus "endpoints", 

centrant els seus esforços en el seu negoci i amb la tranquil·litat de tenir un equip de professionals que 

vetllen per la seguretat de les seves dades i sistemes.  

 

Amb la garantía de Panda Security que ens ofereix una solució de seguretat per al endpoint, fàcil i 

lleugera. Endpoint Protection protegeix de forma centralitzada i ininterrompuda totes les teves 

estacions de treball Windows, Mac i Linux, incloent equips portàtils i servidors així com els principals 

sistemes de virtualització i dispositius Android.  

 

La tecnologia "Intel·ligència Col·lectiva" desenvolupada per Panda protegeix tots els llocs de treball i 

servidors en temps real contra amenaces i “exploits” que aprofiten vulnerabilitats desconegudes (zero-

day) sense necessitar servidors ni infraestructura d'IT addicional.  

 

Els nostres tècnics administren i monitoritzen on line tots els equips de la seva xarxa. Generan informes 

periòdics que el mantenen informat de l'estatus del seu parc informàtic. 

 

  

Gestión centralizada, sin 

necesidad de servidores. Servicio 

ofrecido desde  la nube 

 

 

 

 
W I F I A 
R E A 

 

 

Nuestros técnicos se 

encargan de todo 

               Ferrer Mora i Vila SL  

      Tf.: 93 834 00 29     www.fmv.cat 
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Seguretat senzilla i centralitzada per a tots els 
dispositius 
 
Gestió centralitzada de la seguretat i de les 
actualitzacions del producte per a tots els llocs i 
servidors de la xarxa. Controlem la protecció d'equips 
Windows, Linux, Mac OS X o Android des d'una 
mateixa consola d'administració. 
 
Accions de remediació 
 
Executem de forma remota Cleaner Monitor i reparem 
els llocs de treball infectats per malware avançat o no 
convencional.  
Reiniciem remotament estacions i servidors per 
garantir l'actualització a l'última versió del producte. 
 
Monitorització en temps real i informes  
 
Monitorització detallada de la seguretat del parc 
informàtic en temps real a través de complets 
dashboards i gràfiques de ràpida interpretació. 
Generació i enviament automàtic d'informes sobre 
l'estat de la protecció, les deteccions, i l'ús inadequat 
de dispositius. 
 
Configuració per perfils 
 
Assignem diferents polítiques de protecció als usuaris 
mitjançant perfils, assegurant l'aplicació de la política 
més apropiada a cada grup d'equips. 
 
Control centralitzat de dispositius 
 
Evitar l'entrada de malware i les fugues d'informació 
bloquejant categories de dipositius completes (claus i 
mòdems USB, càmeres web, DVD / CD etc), establint 
excepcions amb llistes blanques de dispositius o 
simplement denegant determinades accions 
perilloses (accés, lectura, escriptura). 
 
Instal·lació flexible i ràpida 
 
Disponibles diverses formes de desplegar la protecció: 
a través de correus amb un URL de descàrrega o de 
forma transparent als endpoint seleccionats 
mitjançant 
l'eina de distribució inclosa. Instal·lador MSI 
compatible amb eines de tercers (Active Directory, 
Tivoli, SMS etc). 
 
Malware Freezer 
 
No et cremis amb els falsos positius. Malware Freezer 
congela el malware detectat durant set dies i, en cas 
de fals positiu, restaura l'arxiu en el sistema de manera 
automàtica. 
 
Certificació ISO27001 i SAS 70 amb disponibilitat 
garantida 24x7 
 
Solució allotjada a la plataforma Microsoft Azure amb 
garantia absoluta de la protecció d'informació. Centres 
de dades certificats (ISO 27001 i SAS 70), permetent als 
clients oblidar-se de les costoses interrupcions del 
servei i de les infeccions que puguin provocar. 

REQUISITS TÈCNICS  

 
 

Per estacions de treball i servidors de fitxers 
 
- Un d'ells almenys amb connexió a Internet 
- Sistemes Operatius (estacions): Windows XP SP2 o superior,  
Vista, Windows 7, 8, 8.1 i 10 .. 
- Sistemes Operatius (servidors): Windows Server 2003 SP1 o  
superior, 2008, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016 i  
Server Core 2008, 2008 R2, 2012, 2012 R2 i 2016. 
 
Per estacions de treball i servidors de fitxers Mac 
- Mac OS X 10.6 Snow leopard 
- Mac OS X 10.7 Lion 
- Mac OS X 10.8 Mountain Lion 
- Mac OS X 10.9 Mavericks 
- Mac OS X 10.10 Yosemite 
- Mac OS X 10.11 El Capitan 
- macOS Serra (v.10.12) 
- macOS High Serra (v.10.13) 
 
Per estacions de treball i servidors de fitxers Linux 
- Ubuntu 12 32/64 bits i superiors 
- Xarxa Hat Enterprise Linux 6.0 64 bits i superiors 
- CentOS 6.0 64 bits i superiors 
- Debian 6.0 Squeeze i superiors 
- OpenSuse 12 32/64 bits i superiors 
- Suse Enterprise Server 11SP2 64 bits i superiors 
 
 
Per a dispositius Android 
- Android (des 4.0) 
 
 
Certificat en els entorns de virtualització 
- VMWare ESX 3.x, 4.x, 5, x 
- VMWare Workstation 6.0, 6.5, 7.x, 8.x i 9.x 
- Virtual PC 6.x 
- Microsoft Hyper-V Server 2008 R2 i 2012 3.0 
- Citrix XenDesktop 5.x, XenClient 4.x, XenServer i 
 XenApp 5.x i 6.x 
 

 

 

 
 
 
 

Compatible amb: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


