uzyskaj dostęp do wszystkiego

Chroń swój biznes, zwiększaj
produktywność i łącz dostawców
technologii dzięki GFI Unlimited.
Jedna subskrypcja oprogramowania
Nielimitowany dostęp
Zmiana zasad gry

GFI Unlimited daje użytkownikom niespotykany dotychczas dostęp do
obszernej i wciąż powiększanej biblioteki oprogramowania.
Dowiedz się więcej i rozpocznij darmowy test

gfi.com/gfi-unlimited

Nikt dzisiaj nie płaci osobno za każdą z odsłuchanych piosenek, ani
za każdy film, który odtwarza. Dlaczego więc ciągle płacisz za każde
oprogramowanie oddzielnie? Wydajemy miliony na rozwój naszych
produktów po to, abyś Ty nie musiał!
W GFI wiemy, że potrzeby technologiczne małych i średnich przedsiębiorstw
(SMB) zmieniają się codziennie. Zarządzanie technologią w przedsiębiorstwie
jest niezwykle złożone, a przecież musisz poświęcić czas na prowadzenie
i rozwijanie swojego biznesu. Aby poruszać się wśród tych zmian, jesteś
zmuszony polegać na coraz większej ilości oprogramowania dla biznesu, przy
uwzględnieniu ograniczonego budżetu z jednej, a dużej ilości producentów samego
oprogramowania z drugiej strony.
Biorąc pod uwagę tę rzeczywistość, wyobraź sobie, że mógłbyś mieć nielimitowany
dostęp do każdego oprogramowania biznesowego, którego potrzebujesz, wtedy
gdy go potrzebujesz, od zaufanego partnera technologicznego, a to wszystko
jednym, przewidywalnym i niskim kosztem? To właśnie GFI Unlimited.
GFI Unlimited pozwala na dostęp do wszystkich naszych aktualnych i przyszłych
produktów dzięki subskrypcji przypominającej tę od Netflix.
Dlaczego GFI Unlimited?
Podczas gdy świat oprogramowania ewoluuje, ważniejsze niż kiedykolwiek jest
skupienie się na prowadzeniu firmy bez zakłóceń spowodowanych przez problemy
sieciowe czy cyberataki. GFI Unlimited jest innowacyjnym, nowym podejściem,
dzięki któremu możesz zmienić sposób dostępu do oprogramowania, którego
potrzebujesz, aby działać i chronić swój biznes. GFI Unlimited oferuje obszerną
bibliotekę oprogramowania odpowiedzialnego za bezpieczeństwo, zarządzanie i
komunikację w małych i średnich firmach.

Produkty GFI Unlimited
GFI Unlimited zawiera
kompleksowy i stale
rosnący pakiet rozwiązań
odpowiadających za
bezpieczeństwo sieci i
komunikację w firmie.
Obecnie GFI Unlimited zawiera:
• GFI OneGuard
• GFI OneConnect
• GFI LanGuard
• GFI WebMonitor
• GFI Archiver
• GFI MailEssentials
• GFI FaxMaker
• GFI EndPointSecurity
• GFI EventsManager
• Kerio Connect
• Kerio Control*
• Kerio Operator*
* Urządzenia fizyczne można nabyć
osobno.

Prawdziwą siłą GFI Unlimited jest jego ciągły rozwój. Poszerzając nasz katalog
produktów odpowiadamy na potrzeby Klientów, zachowując przy tym elastyczność
i zwiększając skalowalność samych rozwiązań.
Jak działa GFI Unlimited?
GFI Unlimited zmienia zasady gry dzięki swojej prostocie i rewolucyjnej wartości.
•

•

•

Jedna subskrypcja odblokowuje cały katalog - subskrypcja GFI Unilimited
jest liczona na jednostkę. Masz 20 użytkowników w sieci? Wykup subskrypcję
na 20 sztuk. A oto rewolucyjny pomysł: możesz korzystać z dowolnego
oprogramowania GFI Unlimited w tym samym stopniu. Jedna subskrypcja
zawiera wszystko: im więcej używasz, tym więcej oszczędzasz.
Rewolucyjne cenowo, elastyczne subskrypcje wyceniane są na €21,60
za sztukę na rok - to jedynie €1,80 za użytkownika na miesiąc! - dostępne
są warianty na 1, 2 i 3 lata. Przy zakupie długoterminowych subskrypcji
oszczędzasz jeszcze więcej.
Sprawdzone w biznesie, w pełni funkcjonalne oprogramowanie wchodzące
w skład GFI Unlimited jest tym samym, świetnym oprogramowaniem, z
mnóstwem funkcji, które znasz - gotowe do wdrożenia już dziś.

Gotowy na GFI Unlimited?
Jesteśmy podekscytowani możliwością zrewolucjonizowania dotychczasowego
podejścia do subskrypcji oprogramowania oraz tym, że zyskasz „dostęp do
wszystkiego”. W razie pytań, prosimy o kontakt z Twoim Partnerem GFI.

Dowiedz się więcej na gfi.com/gfi-unlimited

www.gfi.com
Aby uzyskać pełną listę biur GFI / dane
kontaktowe na całym świecie, odwiedź::
www.gfi.com/contact-us
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