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Przegląd licencji Trellix i formularz certyfikacji 

 

 
W imieniu _  (nazwa firmy), _ (Twoje imię i 

nazwisko) potwierdzam, że przeprowadziłem/-am Przegląd wdrożenia produktów Trellix dla wszystkich 

użytkowników w przedsiębiorstwie, którzy mogą korzystać z funkcji aplikacji Trellix, niezależnie od tytułu 

własności. 

Czy jest to certyfikacja dla (nazwa kraju), czy (ogólnoświatowa)?    Podaj 

wszystkie nazwy/jednostki spółki, które uwzględnia ta certyfikacja: 

                                                                           

Czy te produkty są używane wyłącznie wewnątrz przedsiębiorstwa?  ( T / N ) 

Jeśli nie, prosimy o wyjaśnienie:                                                                                                                                                             

                                                                           

Prosimy o podanie poniżej liczby Użytkowników każdego typu licencji wdrożonej w Państwa organizacji. 
Za Użytkowników uważani są Pracownicy, Drukarki i Serwery. 

Definicja Użytkownika: „Użytkownik” w przypadku subskrybentów produktu MVISION jest zdefiniowany 
jako unikalna osoba fizyczna w ramach firmy, organizacji lub innego podmiotu, gdzie: (1) firma, 
organizacja lub inny podmiot nabył ważną subskrypcję/-e lub licencję/-e na użytkowanie produktu oraz 
(2) firma, organizacja lub inny podmiot upoważnił określoną osobę fizyczną do użytkowania produktu. W 
przypadku urządzeń współdzielonych przez „Użytkowników”, takich jak drukarki, każde urządzenie jest 
liczone jako jeden Użytkownik. 

 

Produkt Łączna liczba Użytkowników 

Moduł Zapobieganie zagrożeniom programu Endpoint Security (ENS):   

Moduł Zapora programu Endpoint Security:   

Moduł Kontrola zagrożeń sieciowych programu Endpoint Security:   

Mobile Threat Detection:   

MVISION Endpoint:   

Adaptacyjna ochrona przed zagrożeniami (DAC + Real Protect):   

Data Exchange Layer (DXL):   

Threat Intelligence Exchange Server (TIE):   

Device Control:   

Application Control for Desktops:   

Endpoint Detection and Response (EDR):   

 

        UWAGA: Aby uzyskać definicje „Użytkownika”, należy przejść do Definicji uprawnień do produktu tutaj 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.trellix.com/en-us/assets/docs/legal/trellix-product-entitlement-definitions.pdf
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   Jeśli produkt nie został wymieniony powyżej, proszę podać nazwę produktu i użycie: 

 

Wdrożony produkt:  Wdrożony produkt:  

 
Łączne użycie: _ Łączne użycie:  

 

Jeśli potrzeba więcej miejsca, należy załączyć informacje o dodatkowym użyciu wdrożonych 
produktów na oddzielnej kartce. 

 

 

 

Ja, niżej podpisany, upoważniony do złożenia podpisu pod niniejszym dokumentem w imieniu 
_____________________________, poświadczam, że wyżej wymienione produkty i liczba licencji 
odpowiadają aktualnemu użyciu produktów Trellix w _____________________________. 

 

 

Potwierdzenie certyfikacji 

 

Autoryzowany podpis:   

  
Imię i nazwisko 
drukowanymi literami:   

  

Data sprawdzenia:   

 


