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        protection

A Panda Security é líder mundial no fornecimento 

de soluções de antivírus e antispam baseadas na 

nuvem, com produtos disponíveis em mais de 23 

idiomas e milhões de usuários localizados em 195 

países, com 56 escritórios pelo mundo, sendo que 

no Brasil a filial está localizada em São Paulo.

Solução

Panda Cloud Protection, é uma suíte de soluções 

de segurança (Antivírus e Antispam) baseada na 

nuvem, entregue em um modelo de SaaS (Sof-

tware como Serviço) que fornece proteção para 

os serviços de maior ameaça, como: servidores, 

desktops, e-mail e web. A navegação na Internet e 

a troca de informações de seus funcionários se tor-

nará mais segura com a Suite Panda Cloud Protec-

tion. Essa solução é considerada a plataforma de 

Antivírus e Antispam mais leve, segura e confiável 

atualmente existente e está entre as primeiras nos 

testes oficiais do AV-comparatives.org.

Parceria

A DX4 Tecnologia possui uma grande parceria 

com a Panda, com uma equipe certificada e espe-

cializada na execução de diversos projetos.

SOLUÇÕES EM SEGURANÇA
DA INFORMAÇÃO

Panda Security

NECESSITA PROTEGER 
AS INFORMAÇÕES 
DE SUA EMPRESA 
E EVITAR ATAQUES 
EM SEU AMBIENTE DE TI?

Benefícios para sua empresa

Garante proteção máxima a 
toda sua rede, computadores 
e servidores contra vírus, 
spammers, malwares.

Reduza custos de licenças e 
servidores para manter seu 
antivírus corporativo.

Otimize o consumo de 
recursos de infraestrutura.

Reduza tempo para 
implantação e gerenciamento.

Simples de instalar, configurar 
e gerenciar.

Elimine suas preocupações: a 
implantação e gerenciamento 
serão realizados por nossa 
equipe técnica especializada 
DX4.


