Přístup bez limitů

Chraňte váš business, zlepšete vlastní
produktivitu a konsolidujte používané
technologie s GFI Unlimited
Jediná softwarová licence

Neomezený přístup

Revoluční business model

GFI Unlimited nabízí zákazníkům bezprecedentní přístup
ke knihovně plné softwaru, která stále roste.
Vyzkoušejte zdarma a zjistěte více

gfi-unlimited.cz

Nikdo už neplatí samostatně za každou jednu poslechnutou
písničku, ani za každý shlédnutý film. Tak proč platit za každý
software zvlášť?
V GFI víme, že se požadavky na technologie v malých a středních firmách (SMB) mění
každý den. Spravovat kriticky důležité podnikové technologie, a přitom zvládat řídit
chod a dále budovat business, je stále obtížnější. Za těchto podmínek musíte hledat
různá softwarová řešení, které trh nabízí a přitom se potýkáte s omezený rozpočtem.
Co kdybyste měli možnost získat neomezený přístup k veškerému podnikovému
software, který potřebujete, kdykoli jej potřebujete, jednotně a za výhodné náklady?
Představujeme vám GFI Unlimited.
GFI Unlimited, stejně jako Netflix, vám při subskripci zpřístupní veškerý svůj obsah –
tedy všechen software, který GFI má a který kdy bude mít.

Proč si vybrat GFI Unlimited?
S pokračujícím vývojem ve světě softwaru je stále důležitější být schopen soustředit
se na business bez vyrušování problémy se sítí či kybernetickými útoky. GFI
Unlimited je inovativním programem, který dokáže poskytnout transformativní
přístup k veškerému softwaru nutnému pro potřeby zajištění chodu a bezpečnosti
firmy. Nabízí vám obsáhlou knihovnu plnou softwaru pro bezpečnost sítí,
management a komunikaci.

Produkty zahrnuté
v GFI Unlimited
GFI Unlimited zahrnuje řešení
bezpečnosti sítě a komunikační
řešení. Jak se bude produktové
portfolio GFI rozšiřovat, dostupných
produktů bude přibývat.
V současnosti GFI Unlimited
zahrnuje:
•
GFI LanGuard
•
GFI WebMonitor
•
GFI Archiver
•
GFI MailEssentials
•
GFI FaxMaker
•
GFI EndPointSecurity
•
GFI EventsManager
•
Kerio Connect
•
Kerio Control*
•
Kerio Operator*
* Upozornění:
hardware se prodává samostatně.

Ještě přesvědčivějším argumentem o potenciálu GFI Unlimited je rychlost, s jakou se
rozrůstá. Když se rozšiřuje náš produktový katalog, rozšiřuje se i GFI Unlimited, a vám
se tím otevírá další úroveň flexibility a škálování.
Jak GFI Unlimited funguje?
GFI Unlimited je revoluční v hodnotě, kterou přináší, a přitom převratný svou
jednoduchostí.
•

•

•

Jediná subskripce odemyká celý katalog - subskripce GFI Unlimited jsou
licencovány na uživatele. Firma se 20 zaměstnanci? To bude 20 subskripcí. Nově
může každý uživatel používat všechen software z nabídky GFI Unlimited. Jedna
subskripce platí na vše a čím více softwaru tak využíváte, tím více ušetříte.
Pružné předplatné s atraktivní cenou - cena subskripce je nižší než 600 Kč
za uživatele na rok, což je méně než 50 Kč měsíčně! Navíc mohou být licence
předplaceny na dobu 12, 24 nebo 36 měsíců a k čím delší subskripci se zákazník
přihlásí, tím více ušetří.
Funkčně plnohodnotný, prověřený podnikový software - software z GFI
Unlimited je stále tím skvělým softwarem, který už znáte. Plně funkční, výkonný
software pro komunikaci a bezpečnost sítě – připravený na instalaci ještě dnes.

Připraveni začít s GFI Unlimited?
Těšíme se na velké změny na softwarovém trhu a na to, až budete mít přístup
k softwaru bez limitů i vy. Pokud máte jakékoli dotazy, kontaktujte prosím
vašeho místního GFI Partnera.

www.gfi-unlimited.cz
Pro úplný seznam GFI poboček/kontaktů prosím
navštivte: www.gfi.com/contact-us

Více na www.gfi-unlimited.cz
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