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CoSoSys dezvoltă un partneriat strategic de
distribuţie pentru Coreea de Sud cu LG N-Sys

CoSoSys, dezvoltator de soluţii pentru Prevenirea Pierderilor de Date (DLP),

Controlul Dispozitivelor, Mobile Device Management și de Criptare a

Mediilor de Stocare Portabile anunţă semnarea unui acord de parteneriat

strategic dedistribuţie cu LG N-Sys, distribuitor lider de soluţii de

infrastructură IT din Coreea de Sud. LG N-Sys va distribui gama completă de

soluţii Endpoint Protector de la CoSoSys.

Cu Endpoint Protector, companiile pot controla utilizarea dispozitivelor mobile şi

portabile împreună cu monitorizarea porturilor uşor accesible, precum USB-urile şi

controlul transferurilor de fişiere în reţea şi în afara acesteia, prevenind scurgea de

date, pierderea de date şi furtul de date pe o gamă largă de Sisteme de Operare.

Endpoint Protector suportă Controlul Dispozitivelor pentru Windows, Mac OS X şi

Linux, Prevenirea Pierderilor de Date Content Aware pentru Windows şi Mobile

Device Management pentru iOS şi Android. Poate fi integrat cu uşurinţă, Endpoint

Protector fiind disponibil ca Appliance Virtual sau Hardware. LG N-Sys

introduceavantajele Endpoint Protector pe piaţa din Coreea de Sud şi are până

acum şapte revânzători de Soluţii Endpoint Protector de la CoSosys. „Ne bucurăm

că LG N-Sys introduce gama noastră de produse Endpoint Protector 4 pe piaţa din

Coreea de Sud. Preţuim şi respectăm acest parteneriat întrucât deschide o nouă

piaţă pentru noi, iar LG N-Sys este un nume important şi respectat în sectorul IT

din regiune,” a spus Roman Foeckl, CEO CoSoSys.
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