10 důvodů, proč zvolit
řešení Kaspersky Endpoint
Security for Business
V dnešní době rychle se měnících hrozeb už dobré zabezpečení jednoduše
nestačí. Dnešek si žádá důkladnou ochranu vaší firmy před bezpečnostními
hrozbami, ať už o nich víte či nevíte, nebo jsou pro vás úplnou novinkou.
V ohrožení jsou všechny firmy, ale jen některé z nich jsou připravené.
10 důvodů, proč by mělo být řešení Kaspersky Endpoint Security for Business
vaším firemním standardem, pokud jde o ochranu před hrozbami a jejich
původci:

1.	Nejvýkonnější ochrana na trhu
Nezávislé testy potvrzují, že společnost Kaspersky
Lab nabízí ze všech předních dodavatelů
nejefektivnější ochranu před známými, neznámými
i pokročilými malwarovými hrozbami. V roce 2014
se produkty společnosti Kaspersky Lab zúčastnily
93 nezávislých testů a na prvním místě se umístily
v 51 případech. Takovémuto úspěchu se žádný
konkurenční produkt ani nepřiblížil.

4.	Centralizovaná správa
Všechna řešení pro koncové body, mobilní zařízení
a virtuální počítače od společnosti Kaspersky Lab
se spravují prostřednictvím jediné vzdálené konzole
Kaspersky Security Center. Výsledkem je kompletní
přehled a kontrola napříč celým firemním prostředím.

2. Světově uznávaný systém získávání
informací o hrozbách
Společnost Kaspersky Lab rozklíčovala vnitřní
fungování některých nejpropracovanějších útoků na
světě, aby je poté dokázala sledovat a rozpoznávat.
To z ní činí důvěryhodného partnera a poradce,
jehož služby využívají přední bezpečnostní
organizace a složky, včetně INTERPOLu. Tento
systém získávání informací o hrozbách je základem
každého řešení Kaspersky Security for Business.

5.	Pokročilá kontrola aplikací
Zranitelná místa v aplikacích jsou
neopomenutelnými vstupními body malwaru.
Víceúrovňový přístup společnosti Kaspersky
Lab zahrnuje technologie sledování aplikací,
řízení přístupu a dynamického spouštění aplikací
podporované speciálním pracovištěm pro vytváření
seznamů povolených položek. Testovací prostředí
scénářů „implicitně zakázat“ umožňuje tento
výkonný nástroj zabezpečení nejprve snadno
a bezpečně otestovat.

3.	Jedna integrovaná platforma
Žádný jiný dodavatel neintegruje víceúrovňové
technologie zacílené na celé spektrum hrozeb,
které číhají na koncové body, do jediné platformy
zabezpečení. Společnost Kaspersky Lab tyto
technologie vytváří sama, a proto je může bez
problémů propojit dohromady, aniž by to mělo za
následek konflikty, neefektivitu, zdvojování nebo
mezery v zabezpečení.

6. Snadné zabezpečení mobilních zařízení
Centralizovaná správa mobilních zařízení a aplikací
vám umožní vzdáleně zabezpečit a chránit vaše
data, a to i když se nachází v zařízeních vašich
zaměstnanců. Samoobslužný portál dává uživatelům
do rukou zodpovědnost za zabezpečení jejich
mobilních zařízení.

9.	Škálovatelnost
Podpora až milionu objektů Active Directory,
kontrola přístupu podle rolí a profily konfigurace
umožňují zachovat flexibilitu ve složitých prostředích.
Integrace s předními systémy SIEM pro účely tvorby
sestav a zabezpečení pak nabízí ochranu napříč
celou společností. Řešení Kaspersky Endpoint
Security for Business poroste s vaší firmou.

8. Správa životního cyklu koncových
bodů
Nástroje Kaspersky Systems Management umožňují
vytvoření hlavního image, zřizování inventářů, hledání
zranitelných míst a automatickou správu oprav.
Prostřednictvím konzole Kaspersky Security Center
pak zajišťují správu zabezpečení během kompletního
životního cyklu.

10.	Závazek
Společnost Kaspersky Lab zaměřuje všechny své síly
na zabezpečení IT. Máme to zakódované v DNA. Pod
vedením Eugena Kasperskyho, jednoho z předních
odborníků na zabezpečení, se vrháme do boje
s počítačovým zločinem a špionáží po celém světě.
Při tom neustále vyvíjíme inovativní technologie,
které chrání všechny naše zákazníky proti známým,
neznámým i pokročilým hrozbám zabezpečení.

Umístění na stupních vítězů

7.	Důkladně integrované šifrování
Nastavení šifrování se uplatňují podle stejné zásady
jako ochrana proti malwaru, správa zařízení a další
prvky zabezpečení koncových bodů. Šifrování
na úrovni celého disku i jednotlivých souborů
chrání data, ať už jsou zrovna využívána nebo ne.
Uživatelé mají k této technologii přístup pomocí
možností ověřování založených na jednotném
přihlašování a tokenech.

Nezávislé testy z roku 2014 potvrdily jasnou
pozici společnosti Kaspersky Lab jako
jedničky na poli ochrany koncových bodů.*
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Informace o možnostech zabezpečení vaší
společnosti s využitím řešení Kaspersky Security
for Business získáte u svého prodejce.

* Poznámky:
• Podle souhrnných výsledků nezávislých testů za rok 2014
u firemních, domácích a mobilních produktů.
• Shrnutí zahrnuje testy provedené následujícími nezávislými
testovacími laboratořemi a časopisy:
testovací laboratoře: AV-Comparatives, AV-Test, Dennis
Technology Labs, MRG Effitas, NSS Labs, PC Security Labs,
VirusBulletin.
• Velikost bubliny představuje počet dosažených prvních míst.
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