KASPERSKY
ENDPOINT SECURITY
FOR BUSINESS
IT odborníci nám každodenně připomínají, že jejich práce je stále obtížnější.

Tento obor byl vždy náročný, ale zdá se, že se úroveň složitosti sítě a připojených zařízení
vymyká kontrole. Často se v něm objevuje frustrace z nedostatku zdrojů, snižování rozpočtů
a uživatelů, kteří využívají vaše znalosti až po hranice možností. Data, která dříve byla
vázána na jedno místo, nyní migrují napříč četnými systémy, smartphony a tablety a často
se nacházejí v kavárnách, letadlech nebo jsou zapomínána v taxi. A samozřejmě, softwarové
aktualizace (záplaty), které odstraňují zranitelnosti, se staly činností na plný úvazek (tedy
v případě, že budete skutečně vědět, které aplikace se používají). Taková složitost donutila
některé organizace k tomu, aby v oblasti bezpečnosti přistoupily na kompromisní řešení.
POTŘEBUJETE NOVÝ, NEKOMPLIKOVANÝ ZPŮSOB, JAK TYTO ZMĚNY A HROZBY ŘEŠIT.
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Administrátoři mohou zobrazovat, kontrolovat a chránit své IT prostředí produktem Kaspersky Endpoint
Security for Business. Nástroje a technologie jsou jedinečně vyvážené napříč zvyšujícími se úrovněmi tak,
aby uspokojovaly vaše rozvíjející se potřeby bezpečnosti a IT. Firma Kasperksy vám může usnadnit práci.
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Společnost Kaspersky je právem hrdá na svůj komplexní seznam technologií, které všechny společně pracují
ze stejné codebáze s další podporou cloudové KSN (Kaspersky Security Network) — aby našim zákazníkům
přinášely ochranu světové třídy, kterou potřebují.
Zkrátka: představili jsme první bezpečnostní platformu v oboru, kterou jsme od základu vytvořili tak, aby vám
usnadňovala zobrazování, kontrolu a ochranu vašeho prostředí.

KTERÁ ÚROVEŇ JE PRO VÁS VHODNÁ?
KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS, CORE
K základu efektivní a oceněné ochrany pracovní stanice před malwarem a k firewallu společnosti
Kaspersky přidáváme Kaspersky Security Center — naši intuitivní administrativní konsoli. Pro zákazníky,
kteří potřebují pouze anti-malware, je to nejlepší řešení.

KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS, SELECT
Komponenty Workstation & File Server Security (tj. zabezpečení pracovní stanice a souborového serveru),
Application Whitelisting and Control (tj. kontrola a whitelisting aplikací), Device Control (tj. kontrola
zařízení) a Web Control (tj. kontrola webu) tvoří seznam úrovně Select. Tato úroveň zahrnuje i řešení
pro ochranu mobilních zařízení, které je tvořeno agentem pro kontrolu koncových zařízení a modulem
MDM (Mobile Device Management, tj. správa mobilních zařízení). Pokud vaše potřeby zahrnují i ochranu
mobilních pracovníků a uplatňování IT pravidel, může být SELECT tou správnou úrovní pro vás.

KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS, ADVANCED
Úroveň ADVANCED rozšířila firma Kaspersky o ochranu dat formou šifrování souboru nebo celého disku.
Další nová nabídka, Kaspersky Systems Management, kombinuje bezpečnost s efektivitou IT. Široká škála
funkcí obsahuje základní nástroje, které administrátorovi umožňují:
• V ytvářet a ukládat obrazy a vzdáleně rozmisťovat systémy.
• Přidělovat priority ošetření softwarových i hardwarových zranitelností pomocí efektivní kombinace
pokročilé funkce Vulnerability Scanning (tj. skenování zranitelností) a inteligentní Patch Management
(tj. správa softwarových aktualizací).
• Sledovat použití licencí a dodržování předepsaných podmínek s funkcí Software License Management
(tj. správa softwarových licencí).
• Nastavovat pravidla pro přístup k datům a infrastrukturám pro uživatele a hosty pomocí funkce NAC
(Network Admission Control, tj. kontrola přístupu do sítě).
• Vzdáleně rozmisťovat a instalovat uživatelům aktualizace a nové softwarové produkty z centrální konsole.

KASPERSKY TOTAL SECURITY FOR BUSINESS
Naše nejvýznamnější nabídka, Kaspersky Total Security for Business, spojuje všechny předcházející
úrovně a dále rozšiřuje vaši bezpečnostní situaci o další ochranu webu, pošty a Collaboration serveru.
Je to perfektní řešení pro organizace s nejvyššími bezpečnostními nároky, které vyžadují nejlepší ochranu
pro každou síťovou vrstvu.

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