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Szczecinek, 05.01.2016 r. 

MWC 2016: Inteligentne rozwiązania 
bezpieczeństwa dla iOS i Android 
G DATA zaprezentuje w Barcelonie Mobile Internet Security. 

 
Hasło „mobilność jest 
wszędzie" jest tematem 
tegorocznego, najważniejszego 
spotkania branży 
telekomunikacyjnej - Mobile 

World Congress 2016 w Barcelonie. Dziś do czatowania, 
surfowania i bankowości wykorzystujemy coraz częściej 
urządzenia mobilne. W samych Niemczech, 47 procent 
właścicieli smartfonów wykorzystuje je do „bankowania” 
(źródło: ING-DiBa). W Barcelonie G DATA zaprezentuje w jaki 
sposób kompleksowo chronić dane gromadzone na 
urządzeniach pracujących w systemach iOS i Android.  
 
Najważniejsze prezentacje firmy G DATA podczas Mobile World 
Congress 2016 będą dotyczyły:  
 

• G DATA Mobile Internet Security: właściciele 
smartfonów poznają możliwości kompleksowej ochrony 
swojej prywatności z nową odsłoną mobilnego 
antywirusa. 

• Zintegrowany moduł VPN: Aby zagwarantować 
prywatność w cyfrowym świecie G DATA wprowadziła 
funkcję VPN do swoich mobilnych rozwiązań 
bezpieczeństwa.  

• Bezpieczny skaner kodów QR: w celu zapewniania 
ochrony przed cyberprzestępcami i złodziejami danych, 
został zintegrowany z filtrem antyphishingowym. 

 
 
Mobile World Congress odbędzie się w Barcelonie w dniach od 22 
do 25 lutego 2016 r. 
 
Innowacyjne produkty G DATA znajdziemy w hali 6, stoisko 6B40. 
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O nas 

 
Od 30 lat nieustannie doskonalimy nasze produkty, 
by móc zapewnić absolutne bezpieczeństwo ich 
użytkownikom. Rezultat naszej pracy to wielokrotnie 
nagradzana i uznane w testach programy 
antywirusowe. Oprogramowanie G DATA to 
perfekcyjna i wszechstronna ochrona sprzętu dzięki 
łatwej instalacji, intuicyjnej obsłudze i znakomitej 
wydajności. Firma powstała w 1985 roku w Bochum. 
Eksperci G DATA opracowując swojego pierwszego 
antywirusa stali się prekursorem i firmą 

wyznaczającą standardy bezpieczeństwa IT dla całej branży. G DATA jest 
najstarszym producentem oprogramowania antywirusowego na świecie. 
Nasz asortyment składa się z całego pakietu rozwiązań dla klientów 
indywidualnych oraz małych jak i dużych klientów biznesowych. 
Rozwiązania G DATA obecnie są dostępne w ponad 90 krajach na całym 
globie. 
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