
 Dinâmica Inovadora

Uma assinatura, todo o catálogo Acesso  ilimitado

GFI Unlimited oferece aos clientes acesso sem precedentes
a uma biblioteca de software abrangente e em contínua expansão.

Saiba mais e comece o seu teste GRATUITO

gfi.com/gfi-unlimited

Proteja seus negócios, melhore a 
produtividade e consolide fornecedores 

de tecnologia com o GFI Unlimited.

Acesse tudo



 
 por  todos  os  filmes  que  assistem.  Então, por que você  
   está  pagando  separadamente  por  todos os seus softwares 

  Estamos  investindo  milhões  em softwares para que você
  não precise!

 abrangente  de  todos  os  softwares  de  segurança  de  rede,  gerenciamento  e  comunicação 

soluções  e  no  aprimoramento  dos  produtos.

• Apenas  uma  assinatura  desbloqueia  o  catálogo  inteiro  -  a  assinatura  do  GFI 

•      Preço  disruptivo,  assinaturas  flexíveis  -  as  assinaturas  tem  custo  com  base na

• Software  completo  e  comprovado  pelos  negócios  -  os  softwares  inclusos  no

prontos  para  serem  implantados  hoje.

Estamos  aptos  para  revolucionar  o  cenário  do  software  e  para  você  "acessar  tudo".
Se  você  tiver  alguma  dúvida,  entre  em  contato  com  seu  Parceiro  GFI  local.  

© 2019 GFI Software – Todos os direitos reservados. 
Todos os nomes de produtos e empresas aqui mencionados 
podem ser marcas registradas de seus respectivos proprietários. 
Até onde sabemos, todos os detalhes estavam corretos no 
momento da publicação; Esta informação está sujeita a 
alterações sem aviso prévio.

Produtos no GFI Unlimited
O GFI Unlimited inclui um 
conjunto abrangente - e 
sempre crescente - de soluções 
de segurança e comunicação 
de rede.

Atualmente, o GFI Unlimited 
inclui:

Saiba  mais  em  gfi.com/gfi-unlimited

Distribuidor Oficial:

Site: www.fcbrasil.com.br
Fone: (21) 4063-7703
E-mail: vendas@fcbrasil.com.br

Revenda Preferencial:

Site: www.gfi.com

Ninguém  mais  paga  por  todas  as  músicas  que  ouvem ou

O  GFI  Unlimited  é  uma  solução  inovadora  que  opera  e  protege  sua  empresa  de  ataques
cibernéticos  enquanto  você  se  concentra  em  seus  negócios.  Ele  oferece  uma  biblioteca

 que  você precisa.

• GFI LanGuard
• GFI WebMonitor **
• GFI Archiver
• GFI MailEssentials
• GFI FaxMaker
• GFI EndPointSecurity **
• GFI EventsManager **
• GFI HelpDesk
• Kerio Connect
• Kerio Control*
• Kerio Operator* **

* Equipamentos de hardware podem 
ser adquiridos separadamente

** Produtos em Fim de Engenharia

Sabemos  que  as  necessidades  tecnológicas  das  empresas  mudam  diariamente.
É  cada  vez  mais  complexo  gerenciar  toda  tecnologia  essencial  para  seu  negócio  e  
ainda  ter  tempo  para  dedicar-se  à  administração  e  desenvolvimento  de  sua  empresa.
Para  navegar por essas mudanças, você precisa contar com mais e mais softwares 
comerciais  -  com  orçamentos  apertados  e  um  panorama  complexo  de  fornecedores.

Dada  essa  realidade,  e  se  você  pudesse  ter  acesso  ilimitado  a  todos  os  softwares 
 comerciais  através  de  um  parceiro  de  tecnologia  de  sua  confiança  com  um  custo 
    baixo  e  previsível? Isso é GFI Unlimited.

O  GFI  Unlimited  permite  que  você  acesse  tudo  com  uma  única  assinatura.

Além  disso,  o  maior  atrativo  do  GFI  Unlimited  está  na  constante  expansão  do  catálogo  de

Por  que  GFI  Unlimited?  

Como  o  GFI  Unlimited  funciona?
O  GFI  Unlimited  é  revolucionário  em  sua  simplicidade  e  em  seu  valor.

 Unlimited  é  por  unidade.  Tem  20  usuários  em  sua  rede?  Compre  uma  assinatura
 para  20  unidades.  Veja  a  ideia  revolucionária:  agora,  você  pode  usar  qualquer 

  um  dos  softwares  do  GFI  Unlimited  com  a  mesma  capacidade.  Uma  assinatura 
   abrange  tudo,  e  quanto  mais  você usar, mais  você  economiza.

unidade/ano.  Licenciamentos  de  1,  2  ou  3  anos  e,  melhor  ainda,  quando  você  se
    se  inscrever  para  assinaturas  mais  longas,  economizará  ainda  mais.

 GFI  Unlimited  são  os  mesmos  softwares  de  excelência  que  você  já  conhece.
Softwares  de  comunicação  e  segurança  de  rede  repletos  de  recursos  e  benefícios

Pronto  para  começar  a  usar  o  GFI  Unlimited?  




