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Kaspersky Endpoint Security for Business
Správa zabezpečení koncových zařízení a infrastruktury je stále složitější a nezáživnější.
Tváří v tvář dalekosáhlým výzvám včetně implementace různorodých neslučitelných řešení
na pozadí eskalujících bezpečnostních hrozeb potřebujete nový, nekomplikovaný způsob, jak
zabezpečit a spravovat své prostředí.

TOTO JE 10 DŮVODŮ, PROČ BY SE PRODUKT KASPERSKY SECURITY FOR BUSINESS
MĚL STÁT VAŠÍM PODNIKOVÝM STANDARDEM PŘI ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI:
1. Jedna platforma. Technologická platforma společnosti Kaspersky je vyvinutá naší firmou, vlastními
technickými odborníky. Její plně integrovaná architektura vytváří podmínky pro stabilitu a efektivnější
tvorbu IT pravidel správcem zabezpečení. Jediná sada pravidel zahrnuje anti-malware, kontrolu
koncových zařízení, šifrování a další bezpečnostní funkce.
2. Jedna konsole. Z jedné intuitivní centrální konsole můžete identifikovat, kontrolovat a zajišťovat
ochranu svých koncových prostředků (fyzických, virtuálních, mobilních), provádět rychlé, ale důkladné
vyhodnocování zranitelností, které vám pomůže stanovit prioritu nejkritičtějších záplat, vykonávat
inventární soupisy hardwaru i softwaru v reálném čase a získat jasný, praktický reporting.
3. Jedna cena. Se společností Kaspersky nemusíte provádět oceňování a brát v úvahu a objednávat nový
IT nástroj vždy, když budete potřebovat zajistit ochranu další části své sítě. Vyvinuli jsme komplexní sadu
nástrojů pro zajištění bezpečnosti a IT efektivity, která je celá součástí jedné integrované platformy. A to
znamená pouze jedno ocenění a jeden rozpočtový požadavek.
4. Flexibilní, granulární kontroly. S předdefinovanými nebo na míru upravenými konfiguracemi můžete
nastavovat a uplatňovat bezpečnostní pravidla pro správu chování aplikací a oprávnění, připojených
periferií a používání webu, a to jak v kanceláři, tak na cestách.
5. Bezproblémové, snadné mobilní zabezpečení. Ochranu koncových zařízení lze rozmisťovat vzdáleně
prostřednictvím centrální správy mobilních zařízení MDM (Mobile Device Management). Kaspersky
umožňuje zabezpečení a ochranu vašich dat, a to i na vlastních smartphonech a tabletech zaměstnanců.
6. Výkonné šifrování. Šifrování souboru nebo celého disku chrání podniková data i v případě náhodné
ztráty nebo krádeže zařízení. Technologie společnosti Kaspersky je pro uživatele i aplikace transparentní
a současně převádí data tak, že jsou pro počítačové zločince nečitelná.
7. Efektivní správa softwarových aktualizací. Pokročilé skenování zranitelnosti a správa softwarových
aktualizací zajišťují trvalou aktuálnost systému a plnou informovanost o nejzávažnějších bezpečnostních
rizicích.
8. Robustní nástroje pro správu systému. Výkonná sada nástrojů je koncipovaná tak, aby zrychlila
a zjednodušila časově náročné IT úkoly, jako jsou instalace operačního systému, inventární soupis sítě,
obstarávání systému, vzdálená administrace, kontrola přístupu do sítě nebo správa licencí.
9. Komplexní ochrana. Společnost Kaspersky je již dlouho lídrem v oblasti ochrany všech aspektů síťové
infrastruktury. Rozsáhlá podpora zahrnuje Windows®, Linux®, Apple, Exchange, Netware, Notes/Domino,
SharePoint, iOS, Android™, Windows Mobile, Symbian a další. Pomocí produktů Kaspersky Lab můžete
chránit vše od koncového zařízení až po internetovou bránu.
10. Důkaz výkonu. V nezávislých testech se Kaspersky Lab opakovaně umisťuje na předních místech.
A proto nedělejte kompromisy, co se týče vaší bezpečnosti, a neplýtvejte zdroji s dalšími dodavateli, kteří
si s náročnými hrozbami nedokáží poradit!
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