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Producent rozwiązań chroniących pocztę elektro-
niczną przed spamem, wirusami i phishingiem. 
Z produktów Cloudmark korzysta ponad 600 milio-
nów użytkowników. 

Światowy lider w dziedzinie bezpieczeństwa sieci 
firmowych. Barracuda oferuje m.in. zaawansowane 
systemy firewallowe, rozwiązania do ochrony poczty 
elektronicznej oraz backupu.

PORTFOLIO ROZWIĄZAŃ

Globalny dostawca rozwiązań bezpieczeństwa IT. 
Sztandarowy produkt ESET to wielokrotnie nagra-
dzany program ESET NOD32 Antivirus. Produkty 
ESET dostępne są w ponad 180 krajach. W Polsce 
korzysta z nich 3,5 mln użytkowników.

Producent rozwiązań umożliwiających szyfrowanie 
danych, dysków oraz stacji roboczych. Oferowany 
na specjalnych warunkach w ramach programu 
ESET Technology Alliance.

Producent platformy MPP umożliwiającej komplek-
sową ochronę i nadzorowanie firmowej poczty 
elektronicznej. Chroni przed spamem, wirusami oraz 
phishingiem. Umożliwia archiwizację poczty i filtro-
wanie wiadomości.

Europejski producent wielofunkcyjnych rozwią-
zań firewallowych klasy UTM, którego produkty 
obecną są w blisko 50 krajach.
Od 2012 roku członek Airbus Group.

Firma WinMagic specjalizuje się w szyfrowaniu 
danych, ma swoich przedstawicieli w ponad 43 
krajach, a z jej systemu korzysta ponad 3 miliony 
użytkowników.

 � Jesteśmy jednym z największych 
dystrybutorów rozwiązań z dziedziny 
bezpieczeństwa IT na polskim rynku.

 � Od 2001 specjalizujemy się 
w bezpieczeństwie IT świadcząc 
usługi z zakresu szyfrowania, backupu 
i zabezpieczenia brzegu sieci.

 � Kupując u nas otrzymujesz pełne 
wsparcie dedykowanych inżynierów.

 � Chcesz wiedzieć więcej? 
Zapraszamy na www.dagma.com.pl
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NETASQ STORMSHIELD
 � aktywna ochrona przed atakami z zewnątrz (IPS)
 � raportowanie w podstawowej cenie
 � polski filtr URL
 � polski interfejs
 � skaner wnętrza sieci (kontrola zainstalowanych aplikacji)

ESET
 � kompletna ochrona sieci (stacji roboczych i serwerów, np. 

plików i poczty) 
 � webowa konsola zarządzająca 
 � agenty konsoli instalowane na stacjach roboczych
 � zarządzanie dostępem do nośników wymiennych
 � kategoryzacja stron WWW
 � wsparcie dla środowisk wirtualnych 

DESlock+
 � szyfrowanie całego dysku (np. ochrona laptopów)
 � szyfrowanie plików i folderów
 � szyfrowanie nośników wymiennych

Barracuda Backup
 � backup całego środowiska
 � możliwość hot backupu kluczowych usług
 � nielimitowana ilość bezpłatnych agentów
 � bezpłatna wymiana sprzętu na nowy co 4 lata 

dla posiadaczy serwisu Instant Replacement 
 � wsparcie większości platform systemowych
 � centralne zarządzanie

Barracuda Message Archiver
 � archiwizacja całej firmowej korespondencji
 � skrzynki pocztowe zajmują mniej miejsca
 � szybki dostęp do wiadomości archiwalnych
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Ochrona przykładowej sieci w oparciu o UTM NETASQ STORMSHIELD oraz rozwiązania  ESET, DESlock+, 
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Barracuda NG Firewall
 � ochrona styku firmowej sieci z Internetem
 � do 24 transportów w tunelu VPN
 � kształtowanie pasma (QOS)
 � dodatkowy firewall aplikacyjny

ESET
 � centralne zarządzanie kompletną ochroną stacji 

roboczych i serwerów (np. plików i poczty)
 � zarządzanie dostępem nośników wymiennych
 � kategoryzacja stron www

DESlock+
 � szyfrowanie całego dysku (np. ochrona laptopów)
 � szyfrowanie plików i folderów
 � szyfrowanie nośników wymiennych

Barracuda Backup
 � backup serwerów (plików, baz danych, poczty, AD)
 � backup stacji roboczych

Barracuda Web Filter
 � kontrola użytkowników (np. odwiedzane strony)
 � blokada streamingu (np. YouTube)
 � szczegółowe raporty o aktywności użytkowników

Barracuda Load Balancer
 � równoważy obciążenie między serwerami
 � zwiększa wydajność sieci

Barracuda Spam&Virus Firewall
 � ochrona serwera poczty przed spamem
 � skanowanie ruchu pocztowego, eliminacja wirusów
 � podgląd maili i załączników
 � ochrona przed wyciekiem informacji na zew. Firmy

Barracuda Web Application Firewall
 � bezpieczne korzystanie z aplikacji webowych firmy
 � ochrona serwerów www i webowych (np. e-sklepy)
 � ochrona przed niepożądanym dostępem

 Barracuda Message Archiver
 � archiwizacja całej firmowej korespondencji
 � skrzynki pocztowe zajmują mniej miejsca
 � szybki dostęp do wiadomości archiwalnych
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Ochrona przykładowej sieci w oparciu o dedykowane moduły Barracuda oraz rozwiązania DESlock+ i ESET 
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 � Chronimy ponad 50 000 podmiotów 
w tym m.in. 1 200 jednostek 
samorządowych, 450 placówek 
bankowych, 900 szpitali i zakładów 
opieki zdrowotnej.

 � Same antywirusy z naszej oferty 
chronią już 3,5 miliona Polaków!

 � Chcesz wiedzieć więcej? 
Zapraszamy na www.dagma.com.pl
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DAGMA | Biuro Bezpieczeństwa IT 
ul. Bażantów 4/2 | 40-668 Katowice 

tel. 32 793 11 00 
fax 32 793 11 90
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