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Η SYSCOM ΕΠΕΚΣΕΙΝΕ ΣΗΝ ΛYΗ ΑΦΑΛΕΙΑ WEBSENSE ΓΙΑ ΣΗΝ
ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΩΝ ΧΡΗΣΩΝ ΣΗ EFG EUROBANK
Αθήνα, 31 Ιουλίου 2008
Η Syscom A.E. ςτο πλαίςιο τθσ ςυνεχοφσ ςυνεργαςίασ τθσ με τθν EFG Eurobank ςτθν
παροχι λφςεων αςφάλειασ για τα πλθροφοριακά ςυςτιματα τθσ τράπεηασ επζκτεινε τθν
λφςθ Websense Web Security Suite, τθν οποία θ τράπεηα ζχει επιλζξει τα τελευταία χρόνια,
για τθν προςταςία των χρθςτϊν τθσ αλλά και των ςυςτθμάτων τθσ από ακατάλλθλο
περιεχόμενο ςτο Internet (Web Content Filtering) ςτισ κυγατρικζσ του ομίλου τθσ Eurobank
Cards, Eurobank ΑΧΕΠΕΥ και Eurobank Factors. Η λφςθ Websense Web Security Suite
προςτατεφει τουσ χριςτεσ του ομίλου EFG Eurobank από τθν επίςκεψι τουσ ςε ιςτοςελίδεσ
με ακατάλλθλο περιεχόμενο, όπωσ, Adult Material, Drugs, Gambling κ.α., κακϊσ και ςε
ιςτοςελίδεσ με τθ δυνατότθτα να προκαλζςουν κενά αςφάλειασ και διαρροι κρίςιμων
πλθροφοριϊν αφοφ μποροφν να προςβάλουν τα πλθροφοριακά ςυςτιματα του ομίλου με
keyloggers, spyware, τεχνολογίεσ phishing και fraud, εκμεταλλεφςεισ κ.α.
Η Websense, Α.Ε. (NASDAQ: WBSN), προςτατεφει παγκοςμίωσ περιςςότερουσ από 42
εκατομμφρια υπαλλιλουσ από εξωτερικζσ και εςωτερικζσ απειλζσ αςφάλειασ υπολογιςτϊν.
Χρθςιμοποιϊντασ ζνα ςυνδυαςμό τεχνολογίασ ThreatSeeker™, προςδιοριςμοφ και
κατθγοριοποίθςθσ κακόβουλου περιεχόμενου, και τεχνολογίασ πρόλθψθσ διαρροισ
πλθροφοριϊν, θ Websense κάνει τθν χριςθ του υπολογιςτι αςφαλι και παραγωγικι. Το
λογιςμικό τθσ Websense, το οποίο διανζμεται μζςω του παγκόςμιου δικτφου του καναλιοφ
των ςυνεργατϊν τθσ, βοθκά τουσ οργανιςμοφσ να εμποδίςουν κακόβουλο κϊδικα, να
αποτρζψουν τθν απϊλεια προςωπικϊν δεδομζνων και να διαχειριςτοφν τθν πρόςβαςθ ςτο
Internet και τθν αςφρματθ πρόςβαςθ.
χετικά με την SYSCOM A.E.
Η SYSCOM A.E. από τθν ίδρυςι τθσ, το 1992, μζχρι ςιμερα, πρωταγωνιςτεί ςτθν Ελλθνικι
αγορά Πλθροφορικισ, διαγράφοντασ μία ςτακερά ανοδικι τροχιά με πρωτοποριακζσ
επιχειρθματικζσ κινιςεισ. Αξίεσ τθσ Syscom αποτελοφν θ ςυνεχισ υποςτιριξθ του πελάτθ,
θ ποιότθτα και αξιοπιςτία όλων των προςφερόμενων προϊόντων, λφςεων και υπθρεςιϊν
και θ επιμονι ςτθ διαρκι ανάπτυξθ.
Με ςτόχο τθν ολοκλθρωμζνθ εξυπθρζτθςθ των αναγκϊν τθσ αγοράσ παρζχουμε όλο το
φάςμα των εξελιγμζνων προϊόντων, των ενοποιθμζνων εφαρμογϊν και των προθγμζνων
υπθρεςιϊν με Προϊόντα και Υπθρεςίεσ Πλθροφορικισ, Επιχειρθματικζσ Εφαρμογζσ &
Λφςεισ Πλθροφορικισ και Αςφάλειασ, αλλά και Υπθρεςίεσ Τθλεπικοινωνιϊν.
Η SYSCOM A.E. ζχει αναπτφξει και επενδφει ςε ιςχυρζσ ςυνεργίεσ με μεγάλουσ leaders ςτο
χϊρο τθσ πλθροφορικισ, όπωσ CISCO, IBM, HP, SUN Microsystem, Microsoft, Citrix, Panda
Security, Websense, TOPCALL, QUALYS, Trigeo κ.α., με ςκοπό να παρζχει ςτθν Ελλθνικι
αγορά προςτικζμενθ αξία ςτα προϊόντα αυτϊν των εταιρειϊν με τρόπο ιδιαίτερα
ανταγωνιςτικό.
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Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τα προϊόντα και τισ υπθρεςίεσ τθσ SYSCOM A.E.,
επιςκεφτείτε τθν ιςτοςελίδα: http://www.syscom.gr/
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