
Vírusvédelem 
az alternatív távközlésben

ESET NOD32 Antivirus 
a GTS Hungary-nél

A NOD32 bevezetését megelőzően
visszatérő probléma volt, hogy a ko -
rábban használt program jelentősen
leterhelte a számítógépeket. A táv -
közlési vállalat 2008 óta használja 
az ESET vírusvédelmi megoldását.

„Az új védelem kiválasztásánál a biztonság mellett döntő
szempont volt az erőforrás igény, vagyis, hogy a megoldás
ne lassítsa jelentősen a számítógépeket, és a munka állo -
másokon észrevétlenül, a munka aka dá lyozása nélkül
fusson. A vizsgált termékek közül egy értelműen 
az ESET megoldása bizonyult a leghaté ko nyabbnak.”

Birtalan Szabolcs,

a GTS Hungary informatikai vezetője

Az esettanulmány készítésének idôpontja: 2010. december



A GTS Hungary Távközlési Kft. Magyarország vezető al ter -
na tív távközlési szolgáltatója, amely hang-, internet- és adat -
 háló za ti szolgáltatásokat kínál az ország egész területén.

A cégnél 2008 óta, 2 telephelyen használják az ESET NOD32
Antivirus Business Edition rendszert. A vállalkozás számára na -
gyon fontos, hogy biztosítsa a főként Windows operációs rend -
szert futtató számítógéppark teljes körű védelmét. A cég alkal -
ma zottai jellemzően levelezési, csoportmunka és adminiszt ra -
tív feladataik ellátása használják számítógépeiket, számos
kliens alapú és webes alkalmazáson keresztül. A vállalat a gép -
park védelme érdekében részben korlátozza a felhasználók
bön gészését is.

„A cégünk munkaállomásainak védelmét korábban ellátó antivírus
szoftver elfogadható védelmet nyújtott, azonban rendkívül lassú volt,
és nagy erőforrásigényével terhelte a rendszerünket. Ezért döntöttünk
úgy, hogy meglévő biztonsági megoldásainkat (központi tűzfal, köz -
ponti e-mail vírusszűrés és ZESM) egy hatékonyabb vírusirtó rend -
szer rel egészítjük ki” – mondta Birtalan Szabolcs, a GTS Hungary
informatikai vezetője.

A cég az új antivírus program kiválasztását megelőzően három
gyártótól kért árajánlatot. Ezt követően a GTS Hungary szak -
emberei felvették a kapcsolatot a termékek hazai disztri bú to -

ra ival, és valós környezetben, a napi munkavégzés során
használt vállalati számítógépeken tesztelték az egyes rend -
szereket.

„Az új védelem kiválasztásánál a biztonság mellett döntő szempont
volt a sebesség, vagyis, hogy a megoldás ne lassítsa jelentősen a há -
ló zatot, és a munkaállomásokon észrevétlenül, a munka aka dá lyo -
zása nélkül fusson. A vizsgált termékek közül egyértelműen az ESET
megoldása bizonyult a leghatékonyabbnak” – indokolja a vá lasz -
tást Birtalan Szabolcs.

A szoftvert központilag telepítették a kliensgépekre. Első lé -
pés ként a távoli felügyelet kezelését lehetővé tévő Remote
Administrator került feltelepítésre, ezután követ ke zett a szük -
séges frissítések beállítása. A szakemberek ezt kö ve tően elké -
szí tették a kliens profilokat, majd a tesztelés után véglegesí tet -
ték azokat. A klienseket ütemezetten feltele pí tet ték, végül 
el vé gezték a szükséges ellenőrzéseket. A NOD32 fris sí tése 
a kli ens  gépeken alapértelmezés szerint központilag, ha ez nem
elérhetô, akkor egyenként, az ESET szervereirôl történik.

„Maximálisan elégedettek vagyunk a NOD32 teljesítményével, sőt 
a működése szinte észrevétlen. Az ESET termékek hazai forgalmazását
ellátó Sicontact Kft.-vel kapcsolatban is pozitívak a tapasztalataink.
A terméktámogató csapat segítségét eddig még nem kellet igénybe
vennünk, de megnyugvással tölt el bennünket, hogy probléma esetén
van  hová fordulnunk” – összegzi tapasztalatait az informatikai
vezető.
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GTS Hungary

A GTS Hungary a GTS Central Europe magyarországi 
le ány  vállalata. A GTS Central Europe a közép-kelet eu -
ró pai régió legnagyobb alternatív adat-, internet- és
tele fon  szolgáltatója, amelynek Magyarország mellett
Csehországban, Szlovákiában, Lengyelországban és Ro -
mániában is vannak leányvállalatai.

A GTS Hungary Távközlési Kft. Magyarország vezető al -
ter natív távközlési szolgáltatója, amely hang-, internet-
és adathálózati szolgáltatásokat kínál az ország egész
területén. A cég 1993 óta van jelen a hazai piacon, kie -
mel kedő színvonalú szolgáltatásai és magasan képzett
szakembergárdája révén vált ismertté, továbbá fontos
szerepet töltött be a távközlés liberalizációjában is. 
A GTS Hungary jelenleg az egyetlen olyan alternatív
távközlési cég Magyarországon, amely teljes szol gál ta -
tá si portfolióval rendelkezik. Ügyfelei között egyaránt
meg találhatók a kormányzati szervek és állami intéz -
mé nyek, a pénzügyi, ipari és kereskedelmi vállalatok,
valamint – egyre növekvő számban – a lakossági elő fi ze -
tők is. A cég jelenlegi ügyfeleinek száma eléri a 45 ezret.


