Kaspersky
Endpoint Security for Business
Chroń to, co w Twojej firmie najcenniejsze
Budżety bezpieczeństwa IT nie zawsze odzwierciedlają rosnące wymagania biznesowe oraz coraz wyższy poziom
zagrożeń. Aby sprostać obecnym i przyszłym wyzwaniom, niezbędna jest optymalizacja zasobów. Jak jednak wybrać
odpowiednie rozwiązanie bezpieczeństwa — takie, które zabezpieczy każdy element Twojej infrastruktury IT przed
najbardziej zaawansowanymi cyberzagrożeniami i zapewni ciągłość działalności w zmieniającym się świecie
— nie nadwyrężając przy tym budżetu?
Odpowiedź na to pytanie znają nasi klienci. Rozwiązanie Kaspersky Endpoint Security for Business zapewnia adaptacyjną,
wszechstronną ochronę, która rozszerza się wraz z rozwojem działalności, zabezpieczając jej ciągłość oraz zasoby przy
użyciu pełnego wachlarza najbardziej zaawansowanych technologii. Efekty mówią same za siebie.
Czołowa na świecie analiza zagrożeń
jest częścią naszego DNA i wpływa na
wszystko, co robimy. Jako niezależna
firma jesteśmy bardziej elastyczni,
mamy inne podejście i działamy
szybciej, neutralizując cyberzagrożenia
niezależnie od ich pochodzenia czy
celu. Dzięki temu nasze produkty
i rozwiązania mogą zapewniać
prawdziwe cyberbezpieczeństwo na
poziomie, któremu nie dorówna żaden
inny dostawca.

Prawdziwe cyberbezpieczeństwo,
które wyprzedza konkurencję
Zautomatyzowane technologie EDR wraz z naszym podejściem wielowarstwowym
zapewniają idealną równowagę między wydajnością a skutecznością ochrony. Firma
Kaspersky otrzymała miano Lidera w zestawieniu Forrester Wave Endpoint Security
Suites 20191.
Ochrona dla punktów końcowych,
serwerów i bram

Wzmocnienie systemów
i zwiększenie produktywności

Najczęściej na świecie testowane
i nagradzane technologie zabezpieczające
zwiększają wykrywanie przy minimalnym
współczynniku fałszywych alarmów
– zabezpieczając kontenery, serwery, bramy
i każdy punkt końcowy.

System zapobiegający włamaniom, wykorzystujące
chmurę narzędzia do kontroli anomalii, sieci, urządzeń
i aplikacji zmniejszają powierzchnię narażenia na atak
oraz pomagają w kontrolowaniu zasobów firmowych,
nawet spoza obwodu IT.

Usprawnienie zarządzania
i delegowania ochroną
Ujednolicona konsola sieciowa zapewnia integrację
z usługą Active Directory, jak również kontrolę
dostępu w oparciu o role i możliwe do
spersonalizowania pulpity, co ułatwia dostęp
pracownikom posiadającym różne obowiązki.

Zmniejszenie złożoności i całkowitego
kosztu posiadania
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W ramach metodologii TEI firmy Forrester zbierane są
opinie klientów w postaci raportów, które potwierdzają,
że dzięki naszemu rozwiązaniu klienci otrzymują zwrot
z inwestycji na poziomie 441%1. W tym roku dzięki naszej
nowej ofercie SaaS zadbaliśmy również m.in.
o aktualizacje dla konsoli, bez dodatkowych opłat,
z możliwością zapewnienia jeszcze wyższego zwrotu
z inwestycji. Nasza chmurowa konsola klasy korporacyjnej
umożliwia skupienie się na zdarzeniach związanych
z bezpieczeństwem, a nie na zadaniach związanych
z utrzymywaniem infrastruktury.

2 “The Total Economic Impact™ Of Kaspersky Security Solutions,”
Forrester Research, Inc., January 2020.

Adaptacyjna ochrona stworzona przez czołowych
na świecie ekspertów, która wywiera minimalny
wpływ na zasoby i koszty zarządzania. Jeśli
z jakiegoś powodu padniesz ofiarą ataku,
szkodliwe działania zostaną cofnięte, a Twoi
użytkownicy będą mogli dalej pracować.

Automatyczna technologia EDR chroni urządzenia
użytkowników przed atakami ukierunkowanymi,
które wykorzystują niezałatane luki w systemie
operacyjnym i powszechnie używanych aplikacjach.
Ponadto rozpoznaje nietypowe zachowanie,
automatycznie wykrywa i wycofuje skutki ataków
ukierunkowanego oprogramowania ransomware
i zagrożeń bezplikowych.

Oszczędzanie czasu poprzez
automatyzację instalacji systemu
operacyjnego i oprogramowania
Konfigurowanie nowych stacji roboczych
w oddziale i biurach domowych może odbywać
się zdalnie, w sposób automatyczny. Umożliwia to
instalację i zaprogramowanie nowych aplikacji,
tak aby były wdrażane automatycznie
po godzinach pracy.

Uprość migrację
Uproszczenie migracji z rozwiązań do ochrony
punktów końcowych innych firm sprawia, że proces
ten przebiega bez problemu i szybko, z kolei nasza
usługa audytu sprawdza poprawność konfiguracji
po wdrożeniu.

1 ‘The Forrester Wave™: Endpoint Security Suites, Q3 2019. The 15 Providers
That Matter Most And How They Stack Up’ by Chris Sherman with
Stephanie Balaouras, Merritt Maxim, Matthew Flug, and Peggy Dostie.

Nasza wiedza to Twoja siła

Zidentyfikuj więcej ataków i intruzów
dzięki zautomatyzowanej technologii EDR

Drobny błąd nie powinien
mieć poważnych skutków

Spokój w centrum cyfrowej
transformacji

Rozwiązanie ułatwia zabezpieczenie
zróżnicowanych środowisk i skalowanie,
zapewniając wolną rękę odnośnie zmiany
ustawień predefiniowanych oraz adopcji
nowych możliwości.

Zautomatyzowaliśmy procesy, którymi nie musisz
zaprzątać sobie głowy, na przykład instalację
agenta EDR, zarządzanie łatami, cofanie zmian po
ataku czy dystrybucję oprogramowania.

Narzędzia i technologie wbudowane
w rozwiązanie Kaspersky Endpoint
Security for Business zostały umieszczone
w warstwach progresywnych w sposób
przemyślany tak, aby spełniały potrzeby
ewoluującej ochrony i infrastruktury IT
w każdym momencie rozwoju firmy. Aby
poznać więcej szczegółów, zapoznaj się
z naszymi oddzielnymi dokumentami
opisującymi każdą z warstw – Select,
Advanced i Total.

Ochrona serwerów
Automatyczny EDR
Doradca ds. zasad zabezpieczeń
Pojedyncza konsola zarządzania
Kontrola aplikacji dla PC

Endpoint Security for Business

Ochrona dla PC, Linux i Mac

Kontrola urządzeń i WWW
Ochrona przed zagrożeniami mobilnymi
Analiza zagrożeń globalnych

Instalacja systemu operacyjnego
oraz oprogramowania innych firm
Zaawansowana integracja
z systemami SIEM

Endpoint Security for Business

Kontrola serwerów
o wysokiej wydajności

Na podstawie najlepszych źródeł analizy zagrożeń w czasie rzeczywistym oraz uczenia
maszynowego nasze technologie nieustannie ewoluują, dzięki czemu możesz
zabezpieczyć przed najnowszymi, najbardziej złożonymi cyberzagrożeniami to,
co Twoja firma ceni najbardziej.

Rozwiązania uznane przez osoby decyzyjne, takie jak Ty

Advanced

Ochrona dla aplikacji
i serwerów terminalowych

Więcej niż ochrona punktów
końcowych – teraz i w przyszłości

Posłuchaj rekomendacji tych, którzy uaktualnili już swoją ochronę do Kaspersky
Endpoint Security for Business i są zadowoleni z korzyści, jakie oferuje to rozwiązanie:
• Niezmiennie znakomita ochrona — łatwe aktualizacje sprawiają, że zawsze jesteś
przygotowany na odparcie najnowszych cyberzagrożeń.
• Przyjazne dla użytkownika i scentralizowane zarządzanie — jeden serwer,
jedna konsola WWW, jeden agent.
• Głębsza integracja komponentów — technologie stworzone wewnątrz firmy,
zdobywające od wielu lat najwyższe oceny i potwierdzone niezależną weryfikacją.
• Wszystko, czego potrzebujesz, dostajesz w ramach jednego zakupu — przejrzyste
koszty i licencjonowanie.

Select

Zarządzanie szyfrowaniem

Zarządzanie produktem

Adaptacyjna kontrola anomalii
Zarządzanie łatami

Branża Różne
Rozmiar firmy <50M - 250M USD
Ostatnia aktualizacja 2019
https://kas.pr/epp-ref5

Ochrona bram WWW
Ochrona serwerów pocztowych
Narzędzia kontroli
na poziomie bramy

Filtrowanie treści
odbieranych i wysyłanych
Skuteczna ochrona przed spamem

Security for Business

Automatyczne reagowanie
na poziomie bramy

Total

Wyróżnienia Wybór Klienta w ramach zestawienia Gartner Peer Insights są przyznawane w oparciu o subiektywne opinie indywidualnych klientów będących użytkownikami końcowymi i w żaden sposób nie reprezentują poglądów firmy Gartner ani jej podmiotów zależnych. https://www.gartner.com/reviews/customers-choice/endpoint-protection-platforms

Trzy pakiety funkcji progresywnych

Serwis i pomoc techniczna
W 35 biurach zlokalizowanych w ponad 200
krajach na całym świecie pracownicy
pomocy technicznej Kaspersky pomagają
klientom w pełni wykorzystać możliwości
ochrony. W Polsce pomoc jest dostępna,
działa 24 godziny na dobę i 7 dni
w tygodniu.

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

www.kaspersky.pl
2020 AO Kaspersky Lab. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zarejestrowane znaki handlowe i nazwy usług należą
do ich właścicieli.

Twoje dane
to Twoje
życie.
Kaspersky
Endpoint
Security
pomoże Ci
je chronić

Przekonaj się
Dzięki dużym nakładom na badania i rozwój mamy do dyspozycji zasoby, które możemy
wykorzystać do tego, co liczy się najbardziej, aby oferować atrakcyjne cenowo
technologie zabezpieczające oraz umieszczać w naszych produktach innowacje.
Przekonaj się, czym jest prawdziwe cyberbezpieczeństwo! Wejdź na tę stronę,
aby przetestować pełną wersję Kaspersky Endpoint Security for Business.
www.kaspersky.pl/ochrona-dla-sredniegobiznesu/do-pobrania/endpoint-advanceddarmowy-trial

Szerszy obraz – Kaspersky IT Security
Solutions for Business
Ochrona dla punktów końcowych, mimo że ma znaczenie krytyczne, to dopiero
początek. Bez względu na to, jaką stosujesz strategię ochrony, produkty firmy
Kaspersky są odpowiednie dla hybrydowych infrastruktur chmurowych oraz dla
starszych systemów Windows XP, które mogą działać kompleksowo lub niezależnie.
Dzięki temu nie musisz poświęcać wydajności ani ograniczać swojej wolności wyboru.
Więcej informacji znajdziesz na naszych www.kaspersky.pl/ochrona-dla-sredniego-biznesu
stronach.

Jesteśmy skuteczni. Jesteśmy niezależni. Jesteśmy
transparentni. Zobowiązaliśmy się do budowania
bezpieczniejszego świata, w którym technologia czyni nasze
życie lepszym. Dlatego go chronimy, aby każda osoba
wszędzie mogła korzystać z jego nieskończonych możliwości.
Aktywuj cyberbezpieczeństwo dla lepszego jutra.
Dowiedz się więcej na stronie kaspersky.pl/future
www.

