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به عنوان یکی از بهترین محصوالت در عملکرد بر روی  VB100نسخه سروری ای اسکن در رتبه بندی 

 شناخته شد. 8002ویندوز سرور 

 
صفحه کاربری آسان و مناسب ،  اسکن سریع و پایداری مطلوب در برخورد با نرم افزارهای مخرب جدید کمک کرده است تا ای 

 قرار بگیرد. 8002بر روی ویندوز سرور   VB100محصول برتر در آزمایش  3اسکن در بین 
 

  هند :  -بمبئی  8002ژانویه  8
در زمینه آنتی ویروس و امنیت محتوا و تامین کننده راه حل های امنیتی، در رتبه  ای اسکن به عنوان یکی از شرکت های پیشرو

، به عنوان یکی از بهترین و برترین  1سرویس پک  8002در آزمایش مقایسه ای بر روی ویندوز سرور  VB100بندی 
د قابلیت های خود در برابر بدافزارهای انجام شد، ای اسکن با بهبو 8012محصوالت شناخته شد. در خالل این آزمایش که در اکتبر 

 درصد شد.  7.69حائز امتیاز  (Wild List)لیست شده و شناخته شده  
 بیتی را برای آزمایش برگزید. 2.، نسخه استاندارد  1سرویس پک  8002ویندوز سرور  VB100در آخرین آزمایش ، 

از لیست بدافزارها  v4.008یک طبقه بندی و دارای نسخه بر روی تمام سیستم هایی که بر اساس  VB100آزمایش استاندارد 
و  مناسب و معقول سرعت اسکن ثبات وگذاشتن  به نمایشنسخه سروری ای اسکن با  بودند اجرا شد. (wild list)و ویروس ها 

از را توانست به راحتی جایزه دیگری  ،سیستمی استفاده از منابع  بسیار عالی با حداقل سرعت کشف و شناسایی همچنین
VB100 .دریافت کند 

جرایم سایبری و مالی، زیان های بسیاری به کسب و کار وارد کره است و روز به روز این حمالت بیشتر و بیشتر پیچیده و هدفمند 
ندازه سازمان های بزرگ در شده و مجرمان و کالهبرداران بیشتر از آن ها استفاده می کنند. سازمان های کوچک نیز به همان ا

پیچیده مناسب هستند.   ITمنابع یا پیکربندی و مدیریت راه حل های امنیتیخطر حمالت اینچنینی هستند ولی اغلب فاقد وقت و 
نسخه سروری ای اسکن با راه حل ها و فن آوری هایی که نصب، پیکربندی و اجرا ، در نتیجه محافظت از دسکتاپ و سرورهای 

 ویندوز را ساده می کند طراحی شده است.مبتنی بر 
 

ما بسیار خوشحالیم که پرچمدار محصوالت ای اسکن توانست جایزه  "گوویند رامورتی مدیرعامل شرکت ای اسکن می گوید: آقای 
رای دیگری را دریافت کند. با این دستاورد ما به تیم تحقیقات و توسعه خود تبریک می گوییم بخاطر تالش بی وقفه ای که ب

 "کسب و خلق این راه حل امنیتی کرده اند. 
 
نسخه سروری ای اسکن امنیت کامل در برابر تهدیدات اینترنتی را که بر عملکرد دستگاه اثر می گذارند تامین می کند تا سیستم  

ین محصول را با می توانند ا ITدر بهترین عملکرد قرار داشته و از آسیب رسیدن به اطالعات سرور جلوگیری شود. کاربران 
 استفاده از لینک زیر دانلود کرده و از آن استفاده کنند.
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