
Sosem volt egyszerű dolguk, de manapság a hálózatok és külső eszközök szövevényének bonyolult-
sága a jelek szerint elérte a kezelhetetlenség szintjét. A rendszergazdák munkáját nehezíti az erőfor-
rások hiánya, a szűkülő IT költségvetés, és a szabályok határait feszegető felhasználók kezelése.
Az egykor helyben tárolt adatok ma már többféle rendszeren, okostelefonon és táblagépen vándo-
rolnak térben és időben, és szerverszobák helyett kávézókban, repülőgépeken, vagy éppen egy taxi 
hátsó ülésén felejtett készülékben találhatók. Az alkalmazások javítása, a javítócsomagok frissítése 
- a sérülékenység kiküszöbölése érdekében - immár főállású munkakört igényel (már ha egyáltalán 
sikerül kiderítni, hogy a felhasználók mely alkalmazást használnak). A rendszer bonyolultsága miatt 
sok cég kényszerült a biztonság terén kompromisszumokra.

A Kaspersky Endpoint Security for Business lehetővé teszi, hogy a rendszergazdák átlássák, irányítsák és 
hatékonyan védjék IT-környezetüket. Az alkalmazás egymásra épülő szintjei fokozatosan egyre több funkciót 
kínálnak - az eltérő méretű illetve bővülő társaságok így rugalmasan tudják kiválasztani a nekik leginkább 
megfelelő biztonsági funkciókat. A Kaspersky megkönnyíti a dolgát!

A FENT EMLÍTETT FOLYAMATOK ÉS VESZÉLYEK HATÉKONY KEZELÉSÉRE ÚJ, EGYSZERŰ 
MEGOLDÁSOK SZÜKSÉGESEK.

A Kaspersky a technológiák széles skáláját kínálja, amelyek egyazon kódbázis alapján hatékonyan képesek 
együttműködni, és a felhőtámogatott Kaspersky biztonsági hálózat segítségével világszínvonalú védelmet 
biztosítanak az ügyfelek számára.

Röviden: a Kaspersky elsőként, az alapoktól kiindulva létrehozta az ágazat első átfogó biztonsági platformját, 
amellyel a felhasználó könnyen átláthatja, szabályozhatja és megvédheti saját IT környezetét. 

Endpoint Management Infrastructure

   KASPERSKY
ENDPOINT SECURITY FOR 
BUSINESS - ISmERTETő
Az IT-szakemberek beszámolói szerint munkájuk napról-napra 
nehezebbé és bonyolultabbá válik.
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KASpERSKY ENDpOiNT SEcuRiTY FOR BuSiNESS, cORE

A Kaspersky díjnyertes és hatékony, munkaállomás-szintű anti-malware és tűzfal alkalmazásából kiindulva 
létrehoztuk intuitív rendszerkezelő felületünket, a Kaspersky Security Centert. Azoknak, akik csak
a rosszindulatú, kártékony programok ellen kívánnak védekezni, ez a legjobb megoldás.

KASpERSKY ENDpOiNT SEcuRiTY FOR BuSiNESS, SELEcT

A Select szint tartalmazza a munkaállomás- és fájlszerver-védelmet, alkalmazásfelügyeletet és 
engedélylistát (whitelist), eszközfelügyeletet, és webfelügyeletet is. Ezen felül a Select szint része
a mobileszközök biztonságát szolgáló csomag is, amely végpont-biztonsági ügynököt és mobileszközkezelő 
(MDM) alkalmazást tartalmaz. A SELECT azok számára ideális, akiknek elsődleges célja a mobileszközöket 
használó alkalmazottak okozta biztonsági problémák kezelése és az IT szabályok betartatása.

KASpERSKY ENDpOiNT SEcuRiTY FOR BuSiNESS, ADVANcED

Az ADVANCED szinten a Kaspersky fájl (FL) vagy teljes lemezes (FD) titkosítás formájában adatvédelmet is 
kínál. Szintén az Advanced csomag része egy új fejlesztés, a Kaspersky Systems Management rendszer-
felügyeleti megoldás, amely ötvözi a biztonságot és az IT-hatékonyságot. A rendszergazda a funkciók és 
eszközök széles tárházából válogathat, amelyek között természetesen az alapvető funkciók is megtalál-
hatók, így például:

•	Képek	létrehozása	és	tárolása,	rendszerek	távoli	telepítése.
•	A	hardver-	és	szoftverkörnyezet	biztonságirés-vizsgálata	alapján	prioritási	sorrend	felállítása,	a	hatékony				
   biztonságirés-kereső és intelligens javítócsomag-kezelő funkciók segítségével.
•	Licencehasználat	felügyelete	és	előírások	betartatása	a	szoftverlicenc-kezelő	alkalmazás	segítségével.
•	Adat-	és	infrastruktúra-hozzáférési	szabályok	beállítása	felhasználóknak	és	vendégeknek	a	hálózati		
   beléptetés-ellenőrzés (NAC) funkció segítségével.
•	Frissítések	és	új	szoftverek	távoli	telepítése	a	felhasználók	részére	a	központi	kezelőfelületről.

KASpERSKY TOTAL SEcuRiTY FOR BuSiNESS

A legfelső szinten található az összes említett biztonsági megoldást és eszközt egyesítő Kaspersky Total 
Security for Business, amely a cégek internetes, levelezési és együttműködési szerverekkel kapcsolatos 
tevékenységéhez is maximális védelmet biztosít. Ez a megoldás azon cégek számára ideális, amelyek az 
összes hálózati szinten maximális védelemre tartanak igényt.

mELYIK AZ ÖNNEK LEGINKÁBB mEGFELELő SZINT?
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NEM MiNDEN FuNKciÓ ÉRHETŐ EL MiNDEN pLATFORM ALATT.  
További részletekért keresse termékmenedzserünket.


