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“Największą zaletą ESET dla mnie jako szefa IT jest to, że po wdrożeniu tego
oprogramowania moi ludzie mają więcej czasu na inne obowiązki.”

LICZBA STANOWISK: 500
KRAJ: POLSKA
www.gremi.pl

TOMASZ WITKOWSKI, CIO, GREMI MEDIA

KLIENT

w funkcjonowaniu programu powodowały przerwy w działaniu

Gremi Media to jedna z wiodących na polskim rynku medialnym
spółka,

wydawca

ogólnopolskich

dzienników,

magazynów

i serwisów o profilu gospodarczym. Flagowy tytuł wydawnictwa dziennik „Rzeczpospolita” - jest od lat najbardziej opiniotwórczym
tytułem w Polsce. Wybierając partnerów biznesowych firma
stawia zawsze na jakość, rzetelność i zaufanie. Sieć firmy składa
się z ponad 500 jednostek, w tym ok. 450 stacji roboczych i 50
serwerów. Ze względu na specyfikę działalności medialnej, sieć

redaktorów i mocno angażowały zasoby IT, przez co miały
bardzo istotny wpływ na ogólne spowolnienie pracy i spadek jej
efektywności. Pracownicy często skarżyli się na prędkość działania
komputerów. Przed wdrożeniem programu ESET firma miała też
problem z dość dużą ilością spamu, którego poprzedni program nie

ROZWIĄZANIE

• Ochrona tajnych i poufnych informacji
(“tajemnica dziennikarska”);

Integracja

bezproblemowo. Całe oprogramowanie znalazło się na stacjach

firma potrzebuje niezawodnego rozwiązania zapewniającego jej

roboczych w ciągu kilku dni dzięki możliwości zdalnej instalacji

rozwiązania

ESET

przebiegła

szybko,

łatwo

i

bezpieczeństwo. Przy pracy w tej branży kluczowa jest szybkość

programów na końcówkach. Takie podejście sprawia, że nie trzeba

przepływu informacji między dziennikarzami a ich informatorami.

podchodzić do każdego komputera, by dograć aktualizację programu

Firma zatrudnia dziennikarzy, którzy pracują zarówno stacjonarnie,

czy nowy program. Instalacja ESET okazała się tak prosta, że

jak i mobilnie. Dziennikarze znajdujący się w terenie często

pracownicy nawet nie zauważyli zmiany antywirusa. Kluczowym

przesyłają informacje do redakcji łącząc się z publicznymi sieciami

aspektem konsoli administracyjnej ESET są logi aktywności

Wi-Fi. Z tego względu niezwykle ważne jest, aby ich komputery były

użytkowników. Znajdują się tam informacje, dzięki którym wiadomo,
jakie wirusy zostały zablokowane albo jakie niebezpieczne strony
ESET zablokował. Największą zaletą ESET jest to, że nie obciąża

Poprzednio stosowane rozwiązania bezpieczeństwa nie spełniały
wymagań firmy Gremi Media. Stosowany wówczas inny program
antywirusowy mocno obciążał system i wolno skanował maile,
przez co wiadomości dochodziły z opóźnieniem. Liczne problemy

systemu na stacjach roboczych. Jest to szczególnie ważne przy tak
rozbudowanej sieci, jak licząca 500 jednostek sieć Gremi Media. ESET
jest też niezwykle efektywny w obsłudze - czas potrzebny do jego
administracji to około pół godziny tygodniowo. Tylko tyle potrzeba,
aby przejrzeć logi i wdrożyć aktualizacje. ESET jest przezroczysty. Po
prostu działa.

O firmie ESET: ESET to słowackie przedsiębiorstwo z siedzibą w Bratysławie założone w 1992 roku, zajmujące się bezpieczeństwem technologii informacyjnych.
Firma ma międzynarodowy zasięg, w tym regionalne centra dystrybucji w San Diego, Buenos Aires i Singapurze oraz biura w Sao Paulo i w Pradze.

www.eset.com

• Zdalne monitorowanie i aktualizowanie programu
na komputerach sieci;
• Wysoki poziom bezpieczeństwa także przy
przesyłaniu danych spoza lokalnej sieci firmy;

firmy zalewana jest bardzo dużą ilością informacji. Pochodzą

CZAS NA ZMIANĘ

• Szybka i łatwa instalacja ESET;

wychwytywał w stopniu zadowalającym.

one z wielu, niekoniecznie sprawdzonych źródeł, co sprawia, że

idealnie zabezpieczone.

KLUCZOWE ZALETY DLA GREMI MEDIA

• Administracja nie wymaga wiele czasu;
• ESET nie obciąża systemu, jest “przezroczysty”.

“Dlaczego polecam produkty ESET? Bardzo mało
obciążają komputery, są proste w instalacji,
a administracja nie wymaga wiele czasu.
W poprzednich firmach miałem styczność z
wieloma rozwiązaniami antywirusowymi i
faktycznie na ich tle ESET zawsze wypadał
najlepiej. Z produktów firmy ESET korzystam od
10 lat i mogę je polecić każdemu.”
GRZEGORZ PAWŁOWSKI, ADMINISTRATOR IT, GREMI MEDIA

