PROTECTION SERVICE
FOR BUSINESS

Korzyści
Przekazanie ekspertom IT zagadnień
dotyczących zabezpieczeń pozwala
skupić się na podstawowej działalności
biznesowej.

Ochrona komputerów firmowych zarządzana przez ekspertów
Wyzwania związane z bezpieczeństwem IT w małych i średnich firmach
Funkcjonowanie współczesnych firm w dużym stopniu zależy od komputerów,
a cyberprzestępcy stale tworzą nowe sposoby wykorzystywania internetu do
swojej nielegalnej działalności. Mimo to w wielu małych i średnich firmach nie
ma wdrożonych aktualnych rozwiązań zabezpieczających.
Spokój w postaci usługi
Zabezpieczenia w formie usługi pozwalają skoncentrować się na podstawowej
działalności firmy bez myślenia o zabezpieczenia IT oraz ich ustawieniach
lub aktualizacjach. Przekazanie kwestii zabezpieczeń specjalistom zapewnia
oszczędność czasu i pieniędzy.
Kompleksowe zabezpieczenia i szybka praca komputerów
Produkt F-Secure Protection Service for Business Advanced zapewnia ochronę
przed zagrożeniami pochodzącymi z internetu - poczta e-mail jak również
rozwiązania do sprzedaży towarów i usług działają bez problemów, a poufne
dane są bezpieczne. Firma działa sprawnie i bez przeszkód. Firma działa
sprawnie i bez przeszkód. Rozwiązanie jest w całości obsługiwane przez
F-Secure, a certyfikowany partner monitoruje komputery klienta i zarządza
nimi. Inwestycje w rozwiązania sprzętowe nie są wymagane, co oznacza
bezpośrednią oszczędność.

Ochrona komputerów stacjonarnych i
przenośnych, serwerów plików i serwerów
oprogramowania Microsoft Exchange bez
dodatkowych inwestycji w rozwiązania
sprzętowe.
Zawsze aktualna ochrona dzięki
automatycznym aktualizacjom
zabezpieczeń i uaktualnieniom
oprogramowania.
Skuteczne zabezpieczenia przy
minimalnym zużyciu zasobów.
Rozwiązanie zawiera wszystkie potrzebne
elementy — ochronę przed wirusami
i oprogramowaniem szpiegującym,
kontrolę spamu, funkcję zapobiegania
włamaniom, kontrolę aplikacji oraz
firewall.
Nowa funkcja ochrony przeglądania z
unikalnym rozwiązaniem osłaniającym
luki w zabezpieczeniach przeglądarki daje
możliwość klasyfikowania i blokowania
niebezpiecznych witryn, zapewniając
bezpieczne przeglądanie internetu.
Wielokrotnie nagradzane technologie
— F-Secure DeepGuard™ i F-Secure
Blacklight™ — zapewniają najlepszą
możliwą ochronę przed najnowszymi
zagrożeniami oraz ukrytym złośliwym
oprogramowaniem (programy typu
rootkit), które nie są wykrywane przez
tradycyjne rozwiązania antywirusowe.
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F-Secure Protection Service for Business
Rozwiązanie chroni komputery stacjonarne i przenośne, serwery plików oraz
serwery Microsoft Exchange. Zautomatyzowane funkcje obejmujące aktualizacje
definicji wirusów i uaktualnienia oprogramowania zapewniają, że ochrona jest
zawsze aktualna — nie tylko w biurze, ale i w podróży. Rozwiązanie PSB składa się
z trzech różnych produktów:

Nagrody

PSB Workstation Security
Ochrona komputerów stacjonarnych i przenośnych przed wirusami,
oprogramowaniem szpiegującym i ukrytymi programami (typu rootkit) przy
minimalnym wpływie na wydajność komputera. To rozwiązanie zawiera również
zaporę, system zapobiegania włamaniom i funkcję kontroli aplikacji. Kontrola
spamu chroni pocztę e-mail przed niechcianymi wiadomościami. Nowa funkcja
ochrony przeglądania automatycznie blokuje szkodliwe witryny internetowe
zaprojektowane w celu rozprzestrzeniania złośliwego oprogramowania lub
wykradania tożsamości online, zapewniając bezpieczne przeglądania internetu.
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PSB Server Security
Doskonała ochrona serwerów plików obejmująca mechanizmy antywirusowe
i antyszpiegowskie, kontrolę systemu, wykrywanie programów typu rootkit, a
także lokalne ustawianie funkcji zabezpieczeń.
PSB E-Mail and Server Security
Kompleksowa ochrona serwerów z oprogramowaniem Microsoft Exchange,
która zawiera produkt PSB Server Security, a także mechanizmy antywirusowe i
funkcje kontroli spamu dla oprogramowania Microsoft Exchange.
Samodzielne zarządzanie zabezpieczeniami — Protection Service for
Business Standard
Usługa PSB Standard udostępnia prosty w obsłudze internetowy portal
zarządzania, który umożliwia samodzielne zarządzanie zabezpieczeniami IT
oraz zawiera takie same składniki zabezpieczeń, jak rozwiązanie PSB Advanced.
Portal zarządzania jest dostępny z dowolnego miejsca i w każdym czasie.
Za jego pomocą można stale monitorować stan zabezpieczeń komputerów
stacjonarnych i przenośnych. Instalowanie i wdrażanie produktu PSB Standard
jest proste i nie wymaga jakiejkolwiek konfiguracji. Posiada on
7 predefiniowanych profili zabezpieczeń, które pozwalają dostosować produkt
do różnych potrzeb klientów końcowych.
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Obsługiwane platformy
Lista najnowszych obsługiwanych platform
znajduje się pod adresem:
www.f-secure.com/webclub

Obsługiwane języki
F-Secure PSB Workstation Security
F-Secure PSB Portal
English, Čeština, Dansk, Deutsch, Eesti keel,
Espanol, Espanol (Latin America),
Francais, Francais (Canada), Italiano, Magyar,
Nederlands, Norsk, Polski, Portugues,
Portugues (Brasil), Roman, Slovenščina,
Suomi, Svenska, Turkce, Русский язык,
Eλληνικά,
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F-Secure PSB Server Security
English, Čeština, Dansk, Deutsch, Español,
Français, Italiano, Magyar, Nederlands,
Norsk, Polski, Português, Português (Brasil),
Slovenščina, Suomi, Svenska, Türkçe,
Eλληνικά,
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F-Secure PSB E-mail and Server Security
English
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