Uproszczona
ochrona dla Twojej
firmy – gdziekolwiek
zmierzasz
Zabezpiecz każde
urządzenie
• Stacje robocze z systemem
Windows i komputery Mac
• Serwery plików Windows
• Smartfony i tablety z systemami
iOS i Android
• Komunikacja i współpraca poprzez
Microsoft Office 365

Teraz z funkcjami EDR*

Uwolnij się
od lokalnego bałaganu
• Rozwiązanie umieszczone na hoście
• Zarządzenie poprzez przeglądarkę
internetową
• Zawsze dostępne na stronie
https:/
/cloud.kaspersky.com
cloud.kaspersky.com

Skorzystaj z zalet
chmury
• Szybszy czas aktywacji ochrony
• Bez kapitału inwestycyjnego
• Koniec z wybieraniem dni
przeznaczonych na aktualizacje
• Ponownie zainstaluj swoje zasoby
• Płać w miarę rozwoju firmy
• Przyjazny model outsourcingu

Dowiedz się więcej na
https://cloud.kaspersky.com
cloud.kaspersky.com

* Rozwiązanie Endpoint Detection and Response jest dostępne w postaci wersji zapoznawczej
na 2021 rok za darmo dla użytkowników pakietu Endpoint Security Cloud Plus.

Kaspersky Endpoint Security Cloud to pojedyncze rozwiązanie spełniające wszystkie
potrzeby firmy w zakresie ochrony IT. Zadbaj o płynność działania swojej firmy i zaangażuj
produkty marki Kaspersky do blokowania ransomware, ochrony przed bezplikowymi
szkodliwymi programami i atakami dnia zerowego oraz innymi zagrożeniami.
Dzięki wykorzystaniu chmury personel może pracować bezpiecznie na każdym
urządzeniu, a także działać wspólnie przez internet, w pracy i w domu, w biurach
zdalnych i w trasie. Nasza oparta na chmurze konsola zapewnia możliwość
zarządzania ochroną z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie.
Kaspersky Endpoint Security Cloud wspiera bezpieczną adopcję chmury,
identyfikując zjawisko shadow IT i zapewniając ochronę dla pakietu MS Office
365. Rozpoczęcie pracy jest szybkie i łatwe oraz nie wymaga konfigurowania
serwera ani zasad ochrony, a użytkownikom zapewnia natychmiastową ochronę,
gdy łączą się z internetem. Oprócz zwiększania bezpieczeństwa Kaspersky
Endpoint Security Cloud zarządza za Ciebie ochroną IT, więc odzyskany czas
możesz poświęcić na rozwój swojego biznesu.

Zarejestruj się na
https://cloud.kaspersky.com
cloud.kaspersky.com

Dodaj urządzenia,
które mają być chronione

Ochrona dla urządzeń mobilnych
i zarządzanie nią dla dwóch
urządzeń na każdą licencję
użytkownika

Pojedyncze rozwiązanie bezpieczeństwa
do wszystkich potrzeb z obszaru IT

• Ochrona antywirusowa chroni przed
zagrożeniami, w tym szkodliwymi
aplikacjami, w czasie rzeczywistym.
• Ochrona podczas korzystania
z internetu blokuje dostęp do
phishingowych i szkodliwych stron
internetowych, jak również monitoruje
dostęp do stron internetowych.
• Ochrona haseł chroni dostęp do
urządzeń za pomocą blokady ekranu
obsługującej funkcję Face ID i Touch ID.
• Kontrola aplikacji i funkcji ogranicza
korzystanie z aplikacji i funkcji urządzeń
mobilnych niezgodnie z polityką firmy.
• Funkcja Anti-theft umożliwia zdalne
lokalizowanie i blokowanie urządzenia,
uruchamianie na nim alarmu, a także
usuwanie z niego danych w przypadku
jego zgubienia lub kradzieży.
• Szeroki wachlarz możliwości dla
nadzorowanych urządzeń daje firmie
większą kontrolę nad urządzeniami
z systemem iOS.

Poświęcaj na zarządzanie
około 15 minut w tygodniu

Wszystko, czego potrzebujesz do ochrony komputerów i serwerów plików
z systemem Windows, komputerów Mac oraz urządzeń mobilnych z systemem
iOS lub Android, a nawet pakietu Microsoft Office 365.
Założenie konta dla Kaspersky Endpoint Security Cloud jest łatwe, podobnie jak
zdalne zainstalowanie agentów na punktach końcowych, co eliminuje
konieczność przydzielania sprzętu i oprogramowania. Ciesz się natychmiastową
ochroną ze wstępnie zdefiniowanymi zasadami przygotowanymi przez naszych
ekspertów od bezpieczeństwa, funkcjami automatycznej ochrony przed
zagrożeniami i wycofywania skutków szkodliwej aktywności, a także
bezproblemową reakcją na zagrożenia i oszczędnością czasu.

Endpoint Detection and Response 2021,
wersja zapoznawcza
Skorzystaj z szansy i wypróbuj narzędzie cyberbezpieczeństwa klasy
korporacyjnej — Endpoint Detection and Response, bez wysiłku i dodatkowych
kosztów. Potrzebujesz tylko licencji na pakiet Kaspersky Endpoint Security PLUS.
Nasze podejście EDR zapewnia widoczność incydentów, proste narzędzia do
analizy oraz łatwą reakcję na wykryte zagrożenia, ujawnia ich cały zakres
i pochodzenie, jak również pomaga w szybkim łagodzeniu skutków zagrożeń.
Rozwiązanie to jest łatwe w obsłudze i oszczędza pracę, umożliwiając
personelowi IT dokonywanie analiz podstawowych przyczyn incydentów na
podstawie szczegółowych informacji na temat etapów ataku na wykryty obiekt.

Chroń wszystkie swoje urządzenia,
gdziekolwiek jesteś
Bez względu na to, w którym miejscu znajduje się biuro fizyczne, a także gdzie
może być Twój personel podczas wykonywania swojej pracy, zapewnisz mu
ochronę dzięki konsoli wykorzystującej chmurę. Zabezpiecz rozproszone na
świecie biura, pracowników terenowych lub stacjonarnych, będących przy swoich
biurkach lub w trasie bez względu na to, z jakiego urządzenia korzystają.

Wykrywanie usług
chmurowych
Zmniejsz liczbę niekontrolowanych
chmurowych usług IT w sieci firmowej,
takich jak:
•
•
•
•
•

udostępnianie plików
poczta elektroniczna
sieci społecznościowe
komunikatory
itp.

Włącz szyfrowanie zdalne, aby mieć pewność, że Twoje dane firmowe są
bezpieczne, nawet w przypadku kradzieży lub zgubienia urządzenia. Szeroki
wachlarz funkcji zarządzania urządzeniem sprawia, że należycie chronione są
nawet te gadżety, których nie widzisz.

Przejmij kontrolę nad chmurą
Jak pewnie wiesz, pracownikom zdarza się wykorzystywać do pracy usługi
i urządzenia prywatne, rozmawiać przez komunikatory, udostępniać pliki
poprzez osobiste magazyny chmurowe, wysyłać e-maile z kont prywatnych,
jak również marnować czas, przeglądając sieci społecznościowe. Poznaj skalę
zjawiska shadow IT w Twojej firmie i przejmij kontrolę nad infrastrukturą,
ogranicz użycie niedozwolonych usług chmurowych lub działania
poszczególnych użytkowników w sieci, zmniejszając ryzyko wycieku danych.
Równolegle zapewnij bezpieczną współpracę i komunikację w Microsoft Office
365 — rozwiązanie Kaspersky Endpoint Security Cloud zapewnia ochronę
wszystkim najważniejszym aplikacjom dostępnym w ramach tego pakietu1.

Zidentyfikuj i miej pod kontrolą zjawisko shadow IT

Interfejs sieciowy dostosowany dla zapracowanych administratorów IT

1 Kaspersky Endpoint Security Cloud Plus zawiera Kaspersky Security for Microsoft Office 365

Dwa przedziały
cenowe
umożliwiają
lepszy wybór

Kaspersky
Endpoint
Security Cloud

Kaspersky
Endpoint Security
Cloud Plus

ZESTAW FUNKCJI BEZPIECZEŃSTWA
Ochrona plików, poczty
i podczas korzystania
z internetu
Zapora sieciowa
Blokowanie ataków
sieciowych
Ochrona przed
ransomware i exploitami
Wykrywanie luk
Ochrona urządzeń
mobilnych
Wykrywanie chmury
ZESTAW FUNKCJI ZARZĄDZANIA
Blokowanie dostępu
do chmur
Ochrona pakietu
Microsoft Office 365
Endpoint Detection and
Response

2021, wersja
zapoznawcza

Kontrola sieci
Kontrola urządzeń
Zarządzanie
szyfrowaniem
Zarządzanie łatami

www.securelist.pl
Informacje o cyberzagrożeniach: securelist.pl
Informacje ze świata bezpieczeństwa IT: www.kaspersky.pl/blog
kaspersky.pl/blog
Ochrona IT dla MŚP: kaspersky.pl/biznes
www.kaspersky.pl/biznes
www.kaspersky.pl/korporacje
Ochrona IT dla korporacji: kaspersky.pl/korporacje

www.kaspersky.pl
kaspersky.pl
2021 AO Kaspersky Lab. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zarejestrowane znaki handlowe i nazwy usług należą
do ich właścicieli.

Pobierz BEZPŁATNĄ 30-dniową wersję testową na stronie
cloud.kaspersky.com
https://cloud.kaspersky.com
Gdy zdecydujesz się dalej korzystać z Kaspersky Endpoint
Security Cloud, po prostu zapłać za licencję. Nie ma potrzeby
ponownego wdrażania oprogramowania punktu końcowego.

