Kaspersky Security
for Mobile

Vícevrstvé zabezpečení, správa a řízení
mobilních koncových bodů
Mobilní zařízení jsou pro počítačové zločince stále přitažlivější. Zároveň princip
„Přineste si vlastní zařízení“ (Bring Your Own Device, BYOD) přispívá ke stále
složitějšímu mixu zařízení, což pro správce IT vytváří prostředí náročné na
správu a řízení.
Řešení Kaspersky Security for Mobile zaručí, že bude vaše zařízení v bezpečí
bez ohledu na to, kde se nachází. Chraňte se proti neustále se rozvíjejícímu
mobilnímu malwaru. Snadné a rychlé získání přehledu a kontroly nad chytrými
telefony a tablety ve vašem prostředí, a to z jednoho centrálního bodu
a s minimem narušení.
• Výkonná ochrana proti
malwaru
• Ochrana proti phishingu
a spamu
• Webová ochrana
• Správa aplikací
• Detekce rootingu
a jailbreakingu
• Kontejnerizace
• Opatření proti krádeži
• Správa mobilních zařízení
• Samoobslužný portál
• Centralizovaná správa
• Webová konzole
• Podporované platformy:
– Android™
– iOS
– Windows Phone

Nejdůležitější informace
Pokročilá ochrana proti malwaru pro zabezpečení
mobilních zařízení a dat
Jen v roce 2014 se společnost Kaspersky Lab vypořádávala téměř
s 1,4 milionem jedinečných malwarových útoků na mobilní zařízení.
Řešení Kaspersky Security for Mobile kombinuje ochranu proti
malwaru s hlubokými vrstvami technologií ochrany proti známým
a neznámým hrozbám pro data uložená na mobilních zařízeních.
Správa mobilních zařízení (MDM)
Integrace se všemi předními platformami pro správu mobilních
zařízení umožňuje vzdálené nasazování a ovládání „Over the Air“
(OTA), umožňující snazší používání a správu zařízení se systémy
Android, iOS a Windows Phone.
Mobile Application Management (MAM)
Umísťování informací do oddělených schránek a schopnost
selektivního mazání umožňují oddělení firemních a osobních dat
na stejném zařízení a podporují tak iniciativy BYOD. V kombinaci
s našimi šifrovacími funkcemi a ochranou proti malwaru to činí
z řešení Kaspersky Security for Mobile aktivní řešení ochrany
mobilních zařízení, nejen jednoduchý pokus o izolaci zařízení a jeho
dat.
Centralizovaná správa
Správa několika platforem a zařízení ze stejné konzole jako pro
koncové body zvyšuje přehlednost a kontrolu bez dalšího úsilí nebo
použití jiných technologií.

Funkce zabezpečení a správy mobilních zařízení
Výkonná ochrana proti malwaru
Aktivní ochrana na bázi podpisů a cloudu
(prostřednictvím sítě Kaspersky Security Network –
KSN) před známými a neznámými malwarovými
hrozbami pro mobilní zařízení. Skenování na vyžádání
a naplánovaná skenování v kombinaci s automatickými
aktualizacemi zvyšují ochranu.
Ochrana proti phishingu a spamu
Výkonné technologie ochrany proti phishingu a spamu
chrání zařízení a jeho data před phishingovými útoky
a pomáhají filtrovat nevyžádané hovory a zprávy SMS.
Správa přístupu na web / bezpečné prohlížení
webových stránek
Tyto technologie jsou podporovány sítí Kaspersky
Security Network (KSN) a v reálném čase blokují přístup
ke škodlivým a neautorizovaným webovým stránkám.
Bezpečné prohlížení webových stránek zajišťuje
nepřetržitě aktualizovanou analýzu důvěryhodnosti
a zaručuje tak bezpečné mobilní procházení webu.
Správa aplikací
V integraci se sítí KSN omezuje správa aplikací použití
aplikací pouze na schválený software a zakazuje
použití šedého či neautorizovaného softwaru. Funkce
zařízení tak budou záviset na instalaci požadovaných
aplikací. Správa neaktivity aplikací umožní správcům
vyžadovat opětovné přihlášení, pokud aplikace bude po
stanovenou dobu nečinná. Tím se chrání data, i když je
aplikace při ztrátě či krádeži zařízení otevřená.
Kontejnerizace
Odděluje firemní a osobní data pomocí rozdělení
(„zabalení“) aplikací do schránek. Citlivá data umístěná
do kontejnerů v zařízení v majetku zaměstnance je
možné zašifrovat nebo mazat, aniž by došlo k narušení
osobních dat. Správci mohou rovněž prostřednictvím
platformy Android for Work vytvářet profily pro povolená
zařízení se systémem Android. Mohou nasazovat nebo
mazat mobilní aplikace, povolovat nebo zakazovat
instalace aplikací z nedůvěryhodných zdrojů a zajistit
bezpečí podnikových dat, protože je nelze kopírovat
a vložit mimo kontejner.

Detekce rootingu a jailbreakingu
Po automatickém zjištění a hlášení rootingu nebo
jailbreakingu může následovat automatické zablokování
přístupu ke schránkám, výběrové vymazání nebo
vymazání celého zařízení.
Opatření proti krádeži
V případě ztráty či krádeže zařízení je možné aktivovat
vzdálené funkce ochrany proti krádeži, včetně vymazání,
zámku zařízení, vyhledání polohy, sledování karty
SIM, funkce „mugshot“ a odhalení zařízení alarmem.
Příkazy proti krádeži je možné použít velmi flexibilním
způsobem podle jednotlivých případů. Například
integrace se službou Google Cloud Messaging (GCM)
umožní doručení příkazů téměř okamžitě, což zkrátí
doby odezvy a zlepší zabezpečení. Odeslání příkazů přes
samoobslužný portál zase nevyžaduje žádné úkony ze
strany správce.
Správa mobilních zařízení (MDM)
Podpora služeb Microsoft® Exchange ActiveSync, Apple
MDM a Samsung KNOX 2.0 zajišťuje širokou škálu
zásad prostřednictvím jednotného rozhraní bez ohledu
na platformu. Například vynucení šifrování a hesel nebo
řízení využití kamery, uplatnění zásad na jednotlivé
uživatele či skupiny, správu nastavení APN/VPN apod.
Samoobslužný portál
Delegace rutinní správy zabezpečení zaměstnancům
umožňuje vlastní registraci schválených zařízení.
Během procesu povolení nového zařízení je možné
prostřednictvím portálu předat všechny požadované
certifikáty a účast správce není vůbec potřeba.
V případě ztráty zařízení může zaměstnanec pomocí
portálu provést všechny dostupné akce ochrany proti
krádeži.
Centralizovaná správa
Centrální správa všech mobilních zařízení z jediné
konzole také umožňuje správu zabezpečení IT pro
všechny ostatní koncové body.
Webová konzole umožňuje správcům řídit a spravovat
zařízení vzdáleně z libovolného počítače.

Způsob nákupu
Software Kaspersky Security for Mobile je součástí
následujících produktů:
• Kaspersky Endpoint Security for Business – Select
• Kaspersky Endpoint Security for Business – Advanced
• Kaspersky Total Security for Business
Software Kaspersky Security for Mobile lze také zakoupit
samostatně jako cílené řešení.
Další informace a ceny vám sdělí prodejce.
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