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Core

Vysoce hodnocené a oceňované řešení ochrany před malwarem
s centrálním nasazováním, správou a reportingem.
Základem vrstveného modelu zabezpečení je nejlepší antimalware svého druhu.
A protože byla společnost Kaspersky dlouho známá jako lídr v detekci a odstraňování
škodlivého softwaru, lepší základ neexistuje. Správa produktu Kaspersky Endpoint
Security for Business, úroveň ‚Core‘ se provádí centrálně komponentou Kaspersky
Security Center s podporou cloudové sítě Kaspersky Security Network.

Funkce, které
potřebujete pro
ochranu a správu
Společnost Kaspersky
začlenila výkonné funkce
do všech úrovní firemních
produktů. Tyto technologie
jsou však tak jednoduché
a nekomplikované, že jsou
vhodné pro jakoukoliv
organizaci.

Centrální správa využívající administrativní konsoli
produktu Kaspersky Security Center

Engine zajišťující
ochranu před malwarem pracující na
bázi signatur

Proaktivní engine pro
ochranu před malwarem

Síť Kaspersky Security
Network s podporou
cloudu

Firewall

• Pracovní stanice
• Laptop

Která úroveň je pro
vás nejvhodnější?
•CORE
•SELECT
•ADVANCED
•TOTAL

NEJVÝZNAMNĚJŠÍ FUNKCE:
• Anti-Malware
• Firewall
• OCHRANA POMOCÍ SÍTĚ KASPERSKY
SECURITY NETWORK S PODPOROU
CLOUDU
• CENTRÁLNÍ SPRÁVA PROSTŘEDNICTVÍM
KOMPONENTY KASPERSKY SECURITY
CENTER

HLAVNÍ RYSY:
VÝKONNÁ OCHRANA KONCOVÝCH ZAŘÍZENÍ PŘED MALWAREM
Skenovací stroje firmy Kaspersky pracují v operačním systému na více úrovních a odklánějí
malware.
OCHRANA S PODPOROU CLOUDU
Se sítí Kaspersky Security Network s podporou cloudu mají uživatelé zajištěnou ochranu
před novými hrozbami v reálném čase.
CENTRÁLNÍ SPRÁVA
Administrátoři mohou odstranit stávající antivirový software, konfigurovat a nasadit řešení
Kaspersky a provádět reporting – vše z jedné konsole.

CENTRÁLNĚ SPRAVOVANÉ FUNKCE:

FUNKCE PRO OCHRANU KONCOVÝCH ZAŘÍZENÍ:

JEDNA CENTRÁLNÍ KONSOLE
Pro vzdálenou správu všech koncových zařízení
chráněných produkty Kaspersky.

ČASTÉ AKTUALIZACE A OCHRANA S VYUŽITÍM
SIGNATUR
Praxí ověřené tradiční metody identifikace malwarových
hrozeb na bázi signatur.

INTUITIVNÍ UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ
Jasné, praktické informace na přehledném dashboardu
administrátorům umožňují sledovat stav ochrany
v reálném čase, nastavovat pravidla, provádět správu
systémů a generovat reporty.
ROZHRANÍ WEBOVÉHO PROHLÍŽEČE
Vzdáleně monitoruje stav ochrany a z přístupného
rozhraní hlásí důležité události.
ŠKÁLOVATELNÁ PODPORA
Bez ohledu na rozsah konkrétní infrastruktury Kaspersky
Security Center nabízí nástroje pro nasazení a správu,
flexibilní zásady a robustní reporting, které budou
vyhovovat vaším stále náročnějším požadavkům.

BEHAVIORÁLNÍ ANALÝZA PROVÁDĚNÁ KOMPONENTOU
SYSTEM WATCHER
Zajišťuje proaktivní ochranu před hrozbami, které ještě
nebyly zaznamenány v databázích signatur.
SYSTÉM HIPS (HOST-BASED INTRUSION PREVENTION
SYSTEM) S OSOBNÍM FIREWALLEM
Předem definovaná pravidla pro stovky nejběžnějších
aplikací zkracují dobu nutnou pro konfiguraci firewallu.
OCHRANA S PODPOROU CLOUDU
Síť Kaspersky Security Network (KSN) zajišťuje podstatně
kratší odezvu na podezřelé hrozby než tradiční způsoby
ochrany. Doba odezvy sítě KSN na hrozbu malwaru může
být pouhých 0,02 sekundy!
ŠIROKÁ PLATFORMOVÁ PODPORA
Společnost Kaspersky nabízí zabezpečení koncových
zařízení na platformách Windows®, Macintosh® a Linux®,
a tak snižuje pracovní vytížení administrátorů, kteří zajišťují
podporu odlišných sítí.

JEDINÁ SKUTEČNĚ BEZPEČNOSTNÍ PLATFORMA
Jedna konsole pro správu
Administrátor má z jedné obrazovky přehled o celé bezpečnostní situaci a může provádět správu virtuálních
strojů, stejně jako fyzických a mobilních zařízení.
Jedna bezpečnostní platforma
Společnost Kaspersky Lab vyvinula všechny součásti tohoto řešení sama, bez pomoci třetích stran.
To znamená, že stejní programátoři využívali stejný kód a vytvořili tak technologie, které si spolu dokonale
rozumějí a spolupracují. Výsledkem je stabilita celého řešení, integrované zásady, jednoduchý reporting
a intuitivní využití různých nástrojů.
Jedna cena
Všechny nástroje jsou od jednoho dodavatele a jsou součástí jedné instalace, takže nemusíte procházet
novými procesy zdůvodňování a rozpočtování, abyste uvedli do souladu svá bezpečnostní rizika a cíle
podniku.

NE VŠECHNY FUNKCE JSOU K DISPOZICI NA VŠECH PLATFORMÁCH.
Pro další informace navštivte www.kaspersky.com
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