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Security Center

Rozbudowana konsola administracyjna łącząca w jednym panelu
wszystkie aspekty ochrony oferowanej przez Kaspersky Lab –
ochrony punktów końcowych, serwerów oraz środowisk wirtualnych.
Jedna konsola
umożliwiająca
zarządzanie
wszystkimi
aspektami
bezpieczeństwa
twojego
środowiska IT,
takimi jak:
• Ochrona przed szkodliwym
oprogramowaniem
• Zapora sieciowa
• Ochrona wspomagana
chmurą
• Kontrola aplikacji
• Białe listy aplikacji
(„Whitelisting”)
• Kontrola sieci
• Kontrola urządzeń
• Ochrona serwerów plików
• Zarządzanie urządzeniami
mobilnymi (MDM)
• Ochrona mobilnych
punktów końcowych
• Szyfrowanie
• Konﬁguracja
i wdrażanie systemów
• Zaawansowane
wykrywanie luk
• Zarządzanie łatami
• Ochrona systemów
wirtualnych
• Kontrola dostępu do sieci

GOTOWY NA ROZBUDOWĘ

W miarę wzrostu wymagań dotyczących bezpieczeństwa możesz aktywować nowe funkcje
i narzędzia w Kaspersky Security Center w celu zwiększenia jakości ochrony oraz wydajności
Twojej infrastruktury IT. Oferujemy 4 poziomy (CORE, SELECT, ADVANCED oraz TOTAL SECURITY)
odznaczające się rosnącym większym bogactwem funkcji – dzięki temu firma każdego rozmiaru
znajdzie coś odpowiedniego dla siebie.

WSZECHSTRONNY
W zależności od wybranego poziomu, Kaspersky Security Center zapewnia:
• Konﬁgurację i instalację rozwiązań antywirusowych w punkach końcowych
• Scentralizowaną konfigurację polityki dla aplikacji, korzystania z sieci oraz podłączonych urządzeń
• Konﬁgurację i stosowanie szyfrowania
• Kontrolę wykorzystywania i zgodności licencjonowanego oprogramowania
• Zarządzanie urządzeniami mobilnymi oraz konﬁgurację ochrony urządzeń mobilnych
• Konfigurację stacji roboczych, tworzenie, wykorzystywanie, przechowywanie i zarządzanie obrazami
• Skanowanie luk w sprzęcie i oprogramowaniu oraz zaawansowane zarządzanie łatami
• Obsługę ochrony urządzeń ﬁzycznych, wirtualnych oraz mobilnych
• Kontrolę dostępu do sieci, celem umożliwienia gościom korzystania z internetu

UJEDNOLICONY

Nasze rozwiązania biznesowe stanowią platformę bezpieczeństwa, a nie sklecony na siłę
„pakiet”. Kaspersky Security Center i wszystkie moduły oraz narzędzia bezpieczeństwa
Kaspersky Lab powstały wewnątrz firmy – nie kupowaliśmy ich od innych dostawców.
To oznacza, że ci sami programiści pracujący na tej samej bazie kodu rozwinęli technologie,
które „rozmawiają ze sobą” – i współpracują ze sobą. W efekcie, użytkownik otrzymuje
stabilność, zintegrowane polityki, spójne raportowanie i intuicyjne narzędzia.
• Niezwykle intuicyjny interfejs -

jasne, przydatne informacje tuż
przed oczami Twojego administratora.

• Obsługa środowisk wirtualnych -

produkt rozpoznaje maszyny wirtualne
w korporacyjnej strukturze administracyjnej
i wspomaga równoważenie obciążenia
podczas intensywnych operacji,
umożliwiając uniknięcie spowalniających
wydajność „burz” antywirusowych.

• Interfejs WWW - zdalne monitorowanie
stanu ochrony i uzyskiwanie informacji
o kluczowych zdarzeniach z poziomu
elastycznego i łatwo dostępnego interfejsu.

• Zarządzanie środowiskiem wieloplatformowym - obsługa systemów
operacyjnych i platform wirtualizacji,
w tym Windows, Netware, Linux,
Mac OS X, Android, Blackberry, Symbian
oraz Windows Mobile.

• Predefiniowane polityki - możesz stosować
najlepsze praktyki dzięki prekonfigurowanym
politykom firmy Kaspersky Lab
lub stworzyć własne definicje.

• Automatyczne polityki mobilne - automa-

tycznie twórz i stosuj polityki w momencie,
gdy urządzenia opuszczają sieć korporacyjną.
Idealne do ochrony wysoce mobilnej siły roboczej.

• Skalowalna obsługa - niezależnie

od rozmiaru Twojej infrastruktury, Kaspersky
Security Center oferuje narzędzia konfiguracji,
wdrażania i zarządzania, elastyczne opcje
polityki oraz rozbudowane raportowanie,
które sprostają Twoim potrzebom.

• Zdalna obsługa biura - utwórz oddzielną

„wirtualną” konsolę administracyjną i aktywuj
lokalnego agenta aktualizacji dla każdego biura.
Zwiększy to bezpieczeństwo i obniży
zapotrzebowanie na przepustowość
między biurami.

KTÓRY POZIOM KASPERSKY ENDPOINT SECURITY
FOR BUSINESS JEST ODPOWIEDNI DLA CIEBIE?
Problemy z polityką kontroli?
Wdrożenie Kaspersky Endpoint Security for Business
na poziomie Select obejmuje łatwą w użyciu Kontrolę
aplikacji, Kontrolę urządzeń oraz Kontrolę sieci.
Chcesz, aby Twoi pracownicy mobilni mogli bezpiecznie
korzystać z tabletów i smartfonów?
Począwszy od poziomu Select oferujemy Zarządzanie
urządzeniami mobilnymi wraz z rozbudowaną aplikacją
bezpieczeństwa do zainstalowania na urządzeniach
mobilnych z systemem iOS, Android, Blackberry,
Symbian oraz Windows.
Potrzebujesz ochrony danych na urządzeniach
w przypadku ich zgubienia lub kradzieży?
Poziom Advanced zapewnia bezpieczeństwo w postaci
szyfrowania AES. Możesz szyfrować całe dyski
lub wybrane pliki i foldery.

Czy Twoje narzędzia IT są zbyt skomplikowane?
Na poziomach Advanced oraz Total Security możesz
korzystać z łatwej funkcji zarządzania systemami,
która obejmuje konfigurację komputerów PC, narzędzia
do wdrażania oprogramowania, zaawansowane zarządzanie łatami, kontrolę dostępu do sieci oraz narzędzia pozwalające na przeprowadzanie inwentaryzacji i kontroli licencji.
Chcesz przestać martwić się o bezpieczeństwo
i wydajność firmowej sieci?
Kaspersky Total Security for Business łączy wszystkie
funkcje ochrony punktów końcowych, a ponadto zapewnia
ochronę bram oraz serwerów poczty, sieci i współpracy.
Twoje obecne rozwiązanie ochrony punktów końcowych
jest zbyt skomplikowane?
Wszystkimi funkcjami ochrony Kaspersky Lab można
zarządzać w ramach jednej konsoli – Kaspersky Security
Center; wszystkie mechanizmy zostały stworzone
na podstawie tej samej bazy kodu. Możesz mieć pewność,
że Kaspersky Lab uprości Twoją ochronę.

Poziom

Funkcje ochrony Kaspersky Lab
dla punktów końcowych Windows

Funkcje zarządzania na danym poziomie

CORE

• Ochrona przed szkodliwym oprogramowaniem
• Zapora sieciowa
• Ochrona ze wsparciem chmury
poprzez Kaspersky Security Network

Kaspersky Security Center z włączonymi
funkcjami zarządzania ochroną
przed szkodliwym oprogramowaniem

SELECT

Wszystkie powyższe funkcje, a dodatkowo:
• Kontrola aplikacji
• Białe listy aplikacji („Whitelisting”)
• Kontrola sieci
• Kontrola urządzeń
• Ochrona serwerów plików
• Bezpieczeństwo mobilnych punktów
końcowych (dla tabletów i smartfonów)

Wszystkie powyższe funkcje, a dodatkowo:
• Zarządzanie urządzeniami mobilnymi (MDM)

ADVANCED

Wszystkie powyższe funkcje, a dodatkowo:
• Szyfrowanie

KASPERSKY
TOTAL SECURITY
BUSINESS
F

Wszystkie powyższe funkcje, a dodatkowo:
• Ochrona serwerów pocztowych
• Ochrona bram sieciowych / internetowych
• Ochrona serwerów współpracy
(łącznie z ochroną serwera SharePoint)

Jak dokonać zakupu?
Kaspersky Security Center
wchodzi w skład wszystkich czterech,
bogatych w funkcje poziomów rozwiązań biznesowych
firmy Kaspersky Lab.
Aby uzyskać więcej informacji na temat
Kaspersky Security Center, skontaktuj się
ze swoim dostawcą lub z firmą Kaspersky Lab Polska.
Nie wszystkie funkcje są dostępne na wszystkich platformach.
Dowiedz się więcej na www.kaspersky.pl.
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Wszystkie powyższe funkcje, a dodatkowo:
• Zaawansowane skanowanie w poszukiwaniu luk
i zarządzanie łatami
• Narzędzia kontroli wykorzystywania licencji
i zgodności
• Konﬁguracja i wdrażanie systemów
• Tworzenie i przechowywanie obrazów
• Inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania
• Kontrola dostępu do sieci
• Zdalna instalacja oprogramowania i rozwiązywanie problemów

