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NOD32
a Digic Pictures-nél
A Digic Pictures animációs stúdió
játékfilmekhez, reklámokhoz, valamint
videojátékokhoz készített 3D animációk
és vizuális effektek gyártására
specializálódott. Közel két éve
használják a NOD32 üzleti változatát,
ami a korábban használt biztonsági
megoldás összes problémájára
megnyugtató választ adott.
„A NOD32 paramétereinek összessége volt a döntő
a választáskor. Gyors víruselemző motor,
fejlett heurisztika, központi menedzselhetőség és
központosított vírusadatbázis frissítési lehetőség.”
Sebestyén György, a Digic Pictures rendszergazdája

A Digic Pictures animációs stúdió játékfilmekhez, reklámokhoz és videojátékokhoz készít 3D animációkat és
vizuális effekteket. Közel két éve használják az ESET NOD32
Antivirus Business Edition védelmi szoftvert, mely az előző
biztonsági megoldás összes problémájára megnyugtató választ adott. Sok kellemetlenséget okozott számukra a korábban alkalmazott víruskereső real-time moduljának nagy
processzor-terhelése, és a központi menedzselhetőség hiánya
is megnehezítette a vírusellenőrzés központosított kézben
tartását, ezért döntöttek a hálózatbiztonság új alapokra
helyezéséről. A NOD32 bevezetésekor pedig kiderült, hogy
sebesség tekintetében is jelentősen elmarad az ESET szoftverétől a korábban alkalmazott vírusvédelmi program.
A döntést az informatikával és az IT-biztonsággal foglalkozó
por tálok cikkei, valamint felhasználói fórumok tanulmányo-

A NOD32 beváltotta a hozzá fűzött reményeket, a teljes rend-

zása után hozta meg a Digic Pictures szakembere. Sebestyén

szer megbízhatóan működik, és nem fogja vissza sem a háló-

György elmondta, a termék megismerését nagymértékben se-

zat, sem az egyes gépek teljesítményét. Két alkalommal volt

gítette az ingyenesen letölthető próbaváltozat.

szükség a magyarországi forgalmazó, a Sicontact Kft. szakembereinek támogatására: egyszer a vírusirtó külső adathordo-

„Az előző biztonsági megoldásunk leváltásakor egy gyártótól sem kér-

zókat szkennelő része akadt össze USB csatolású rajztáblák-

tünk be árajánlatot, mivel a NOD32 kipróbálásának tapasztalatai,

kal, második esetben a központi menedzsment modul nem töl-

a számtalan független teszt és felhasználói vélemény alapján a NOD32

tötte le az új frissítéseket, de mindkét problémát gyorsan

tűnt a legjobb választásnak” – indokolta a döntést a rendszer-

megoldották.

gazda. Hozzátette, mára kiderült, hogy tényleg jól döntöttek.
„Felhasználóink részéről semmiféle negatív visszajelzés sem érkezett,
A program telepítése a munkaállomásokra a központi me-

ami azt támasztja alá, hogy az ESET szoftvere remek termék.

nedzsment segítségével történt, ami nem csak a telepítést

Rendszergazdai szemszögből vizsgálva a szoftvert nagyon pozitívak

könnyítette meg, hanem a NOD32 helyi adottságoknak meg-

a tapasztalataim. Teljesen elégedett vagyok a teljesítményével, és

felelő beállítását is könnyedén el tudták végezni. A frissítés is

a központi menedzselhetőségével” – összegezte tapasztalatait

központi menedzsment segítségével történik, annak kényel-

Sebestyén György.

messége, egyszerűsége és könnyen kezelhetősége miatt. A társaságnál jelenleg Windows XP operációs rendszereken használják az ESET megoldását, de a közeljövőben tervezett
Windows 7 átállás után is az ESET-re kívánják bízni a kliensek
védelmét.
A Digic Pictures-nél a legkülönbözőbb 2D festő és 3D tervező
programokat használják, emellett a munkatársak napi szinten
dolgoznak az interneten számítógépeikről, ezért a vírusvédelemnek és a kártékony weboldalak blokkolásának kiemelt
jelentősége van.
„Voltak a felhasználók böngészését korlátozó törekvéseink, de a szigorú tiltás annyira megnehezítette a napi szintű munkát, hogy végül
letettünk erről. Jelenleg tűzfal szűri a nemkívánatos weboldalak
elérését, valamint az egyes munkaállomásokra telepített NOD32
védelmére támaszkodunk” – mondta a rendszergazda.

Digic Pictures
A Digic Pictures egy olyan animációs stúdió, amely
játékfilmekhez, reklámokhoz, valamint videojátékokhoz
készített 3D animációk és vizuális effektek gyártására
specializálódott. A Cinergi Interactive leányvállalata,
amelynek Andrew Vajna, a magyar származású hollywoodi producer a tulajdonosa. A stúdió a hazai vizuális
effekteket készítő cégek közül elsőként vett részt egy
hollywoodi szuperprodukció, a Terminator 3 készítésében.
Az utóbbi években a Digic Pictures a legmagasabb szintű számítógépes animációk, valamint speciális effektek
gyártására szakosodott full-service ügynökséggé nőtte
ki magát, és a cég szakemberei tervezték meg az ESET
emblematikus android figuráját. A Digic Pictures jelenleg két irodát tart fenn: egyet Budapesten, egyet pedig
Los Angelesben.
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