Sajtóközlemény

AGNITUM - INTERWARE EGYÜTTMŰKÖDÉS MAGYARORSZÁGON
Az Agnitum és az Interware ZRt. új együttműködése révén az egyik legnagyobb
hazai internetszolgáltató az Outpost Security Suite Pro internetbiztonsági csomagot
ajánlja ADSL-előfizetőinek

A Nollex Nemzetközi Kft., az Agnitum termékek kizárólagos Magyarországi
forgalmazója, a mai napon együttműködésre lépett az
Interware Internet
Szolgáltató ZRt-vel, a magyar ADSL piac meghatározó szereplőjével.
Az együttműködés az Interware ADSL-ügyfeleinek a nemzetközi IT biztonsági
szakma elismert fejlesztője, az Agnitum Ltd. cég Outpost Security Suite Pro nevű
teljes
körű
internetbiztonsági
szoftverét
javasolja.
Az
együttműködés
eredményeképpen az Interware ADSL-ügyfelei akár már az internethez történő
csatlakozással egy időben hatékony védelmet élvezhetnek a vírusok,
kémprogramok,
betörési
kísérletek
és
egyéb
fenyegetések
ellen.
Az internet veszélyei ma már jóval komolyabbak lehetnek, mint használatának
előnyei, ezért az otthoni és vállalati hálózatok védelme az IT technológiai
fejlesztési törekvések legfontosabb kérdéseinek egyike. Minél több módon védjük a
hálózatot, az annál biztonságosabb - az optimális elérhető védelem pedig a
felhasználók számára a szakmailag is elismert technológiákat egyesítő integrált
megoldások használata. Az internet szolgáltatás és az IT biztonságtechnika két
hazai, közismert szereplője, az Interware ZRt. és az Agnitumot képviselő Nollex
Nemzetközi Kft. együttműködést kötött annak érdekében, hogy az integrált
védelem az ADSL-felhasználók számára elérhető legyen. Az Interware ezért a
szélessávú internet-elérést kedvezményes Agnitum Outpost Security Suite Pro
licencekkel együtt kínálja.
- Rendkívül fontosnak tartjuk az együttműködést az olyan vezető magyar
internetszolgáltatókkal, mint amilyen az Interware - mondta Kecskés Győző, a
Nollex Nemzetközi Kft. vezetője. - A most létrejött megállapodásunk, keretében
villámgyors kémprogram- és vírusvédelmet, nagy hatékonyságú tűzfalat, webes
tartalomszűrőt és folyamatosan "tanuló" intelligens spamszűrőt kínálunk az
Interware ügyfeleinek. Mindezek együtt sziklaszilárd védelmet nyújtanak az ADSLfelhasználóknak.
- Az Interware gondosan választja meg technológiai partnereit annak érdekében,
hogy kimagasló értéket nyújtson felhasználóinak. Az Agnitum piacvezető tűzfal
technológiáját, könnyen kezelhető termékeit, extra gyors SmartScan víruskereső
technológiáját elismerve nagy örömünkre szolgál, hogy erőinket egyesítjük az
Agnitum helyi partnerével, a Nollex Nemzetközi Kft-vel, és így tehetjük valóban
biztonságossá az Internet használatát ügyfeleinknek – nyilatkozta Sátor Csaba, az
Interware ZRt. operatív vezérigazgató-helyettese.
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- Az Agnitummal való gyümölcsöző kapcsolatunk már eddig is számos előnyt
jelentett partnereink és felhasználóink számára. Örömmel üdvözöljük az Interware
ZRt-t új partnerünkként, akárcsak azokat az Ügyfeleit, akik magas szintű biztonság
megvalósítására törekszenek rendszereikben – tette hozzá Kecskés Győző.

AZ AGNITUMRÓL
Az Agnitum (www.agnitum.hu) szoftverfejlesztő cég 1999 óta világszerte az IT
biztonsági és adatvédelmi megoldások elismert vezető fejlesztője mind üzleti, mind
pedig otthoni felhasználók számára, több mint egymillió felhasználóval. Az Agnitum
célkitűzése az internet használatának biztonságossá és barátságossá tétele minden
felhasználó számára. Ennek megfelelően szoftverei magas fokú biztonságot a
könnyű kezelhetőséggel ötvözik. Az Agnitum otthoni és kisebb hálózatok
védelmére készített termékei az Outpost Firewall Pro tűzfal, az Outpost Security
Suite Pro integrált védelmi megoldás és az Outpost Antivirus Pro vírusvédelem, míg
közepes és nagyvállalati környezetben a végpontok megbízható védelmére az
Outpost Network Security termékét ajánlja.

AZ INTERWARE ZRT-RŐL
A több mint 10 éve piacon lévő, 100 %-os magyar tulajdonú Interware ZRt. a legjelentősebb
magyarországi Internet szolgáltatók közé tartozik. Organikus fejlődésével, folyamatos
innovációval egyértelmű piacvezető pozíciót vívott ki magának a szerverelhelyezés, valamint a
domain szolgáltatások terén. A vállalat meghatározó szerepet tölt be az internet hozzáférés
szolgáltatások piacán is. Egyaránt kínál ADSL, valamint több technológiai platformon bérelt
vonali szolgáltatásokat. A cégcsoport tevékenységi körébe tartozik az egyik legnagyobb - az
altavizsla.hu, a freeweb.hu és a tar.hu alkotta - hazai online média portfolió is.

AZ OUTPOST SECURITY SUITE PRO INTEGRÁLT MEGOLDÁSRÓL
Az Outpost Security Suite Pro magas szintű, összetett védelmi fegyvertárral rendelkezik a
gépeket veszélyeztető külső támadások kivédésére, valamint adatlopás, szolgáltatás-lebénítás,
titoksértés, a trójai behatolók, extra gyors keresővel a vírusok és a kémprogramok ellen.
Spamszűrő modulja a kéretlen levelek kiszűrése érdekében folyamatosan "tovább képezi
magát". A megoldás megjelenése óta számos nemzetközi díjat nyert el, melyek közül
kiemelkedik a Virus Bulletin 100%-os minősítés (2007. december) és a hamarosan rákövetkező
Matousec tűzfaltesztelő labor szintén „Excellent - 100%” elismerése (2007. november).
További információ:
Kecskés Győző
Agnitum Magyarországi Disztribúció / Nollex Nemzetközi Kft.
E-mail: info [kukac] agnitum.hu
www.agnitum.hu
Gál Annamária –
Interware Internet Szolgáltató ZRt.
E-mail: info [kukac] interware.co.hu
www.interware.hu
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