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Ochroń swoją firmę
Intelitech to firma doradcza,

Około 1.000.000 komputerów na świecie zostaje ukradzionych w ciągu tylko jednego roku, w wielu
wypadkach kradzieży ulegają tylko niektóre elementy komputera, np. dyski twarde. Informacja stała

która dba o bezpieczeństwo
swoich klientów.

się tak cennym towarem, iż złodzieje komputerowi korzystają z różnorodnych możliwości włamania
się do systemów informatycznych, lub kradzieży całego sprzętu. Dotyczy to zarówno komputerów
stacjonarnych, jak i przenośnych.

Stosujemy, sprawdzone przez nas,

Z powodu niedostatecznych zabezpieczeń, straty spowodowane przez włamania internetowe,
kradzieże lub zniszczenia spowodowane wirusami, to nie tylko bezpośrednia szkoda sprzętowa, ale

światowej klasy
rozwiązania zabezpieczające.

Tylko kompleksowe podejście
do problemu zabezpieczeń
może zapewnić odpowiedni
poziom bezpieczeństwa.

Żadne półśrodki nie mogą
mieć miejsca, kiedy gra
toczy się o wielką stawkę,

także utrata danych, utrata zaufania klientów, utrata czasu na odnowienie informacji, utrata
możliwości swobodnego funkcjonowania, wreszcie utrata sporych zasobów finansowych.

Zabezpiecz się przed kradzieżą danych
Intelitech proponuje zastosowanie oprogramowania szyfrującego dyski twarde w komuterach, na
których zainstalowano oprogramowanie szyfrujące.
Takie rozwiązanie dzięki zastosowaniu haseł dostępu uniemożliwia niepowołanym osobom dostęp do
komputera. Dzięki szyfrowaniu danych, dostęp do nośnika nie będzie możliwy także w wypadku
kradzieży i zainstalowania go w innej jednostce komputerowej.

Zabezpiecz się przed włamaniem z internetu
Intelitech proponuje zastosowane oprogramowania uniemożliwiającego dostęp do Twojego
komputera przez niepowołane osoby podczas łączenia się z internetem. Podczas połączenia Twój
sprzęt stale jest narażony na ataki hackerów i włamywaczy. Tylko specjalistyczne narzędzia mogą
temu zapobiec.

jaką jest Twoje bezpieczeństwo,
Twój wizerunek, Twoje pieniądze.

Zabezpiecz się przed wirusami
Wirusy, to programy, które mogą wyrządzić nieopisane straty w oprogramowaniu użytkownika.
Mogą zniszczyć dane, pozmieniać je lub przekazać niepowołanym osobom celem wykorzystania w
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bezprawny sposób.
Intelitech proponuje zastosowanie specjalistycznego oprogramowania antywirusowego
zabezpieczającego przed wieloma rodzajami niebezpieczeństw.

tel./fax 91 / 812 39 67
www.intelitech.pl
info@intelitech.pl

Spotkajmy się
Jeśli jesteś pewien, że dobrze zabezpieczyłeś swoją firmę przed kradzieżą i włamaniem do systemów
informatycznych - nie musisz korzystać z naszej oferty.
Jeśli jednak jest inaczej - koniecznie skontaktuj się z naszym specjalistą.

Nasi dostawcy:
Spotkajmy się - doradzimy Tobie, przeszkolimy, nauczymy archiwizować dane, zainstalujemy
odpowiednie zabezpieczenia, aby Twój business mógł dalej się rozwijać.

kontakt:
waldemar.kowalczyk@intelitech.pl
Controlbreak
international

tel./fax 091 / 812 39 67
kom.

606 / 36 03 36

Stosowane przez nas
oprogramowanie zdobywa liczne uznanie prasy fachowej na świecie

