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Warstwa 1: Core

Wielokrotnie nagradzana ochrona przed szkodliwym oprogramowaniem
ze zdalną instalacją, zarządzaniem i raportowaniem.
Warstwowy model ochrony rozpoczyna się od najlepszej jakości ochrony przed szkodliwym
oprogramowaniem. Ponieważ firma Kaspersky Lab od dawna jest znana jako lider
w wykrywaniu i usuwaniu niebezpiecznych programów, nie ma lepszego fundamentu.
Warstwa „Core” rozwiązania Kaspersky Endpoint Security for Business jest zarządzana
zdalnie poprzez Kaspersky Security Center oraz jest wspomagana przez opartą na chmurze
usługą Kaspersky Security Network.
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Funkcje kluczowe:
Silna ochrona antywirusowa punktów końcowych
Silniki skanowania Kaspersky Lab działają na kilku poziomach w systemie operacyjnym,
usuwając szkodliwe oprogramowanie.
Ochrona w chmurze
Dzięki opartej na chmurze usłudze Kaspersky Security Network użytkownicy są chronieni
przed nowymi zagrożeniami w czasie rzeczywistym.
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Zdalne zarządzanie
Administratorzy mogą zdalnie usuwać istniejące oprogramowanie antywirusowe, konfigurować
i instalować produkty Kaspersky Lab, a także zapisywać informacje w raportach
— wszystko z poziomu jednej konsoli.

Funkcje Kaspersky Security Center:
Jedna główna konsola
Konsola służąca do zdalnego zarządzania wszystkimi
Twoimi punktami końcowymi, chronionymi przez produkt
Kaspersky Lab.
Intuicyjny interfejs użytkownika
Przejrzyste, łatwe w obsłudze informacje są wprost przed
oczami administratora.
Interfejs sieciowy
Zdalne monitorowanie stanu ochrony i zapisywanie
w raportach informacji o kluczowych zdarzeniach z poziomu
elastycznego i przystępnego interfejsu.
Skalowalna obsługa
Bez względu na rozmiar Twojej infrastruktury, Kaspersky
Security Center oferuje narzędzia instalacyjne
i zarządzające, elastyczne opcje związane z politykami
oraz efektywne raportowanie, aby spełnić Twoje rosnące
wymagania.

Funkcje ochrony punktów końcowych
przed szkodliwym oprogramowaniem:
Częste aktualizacje i ochrona oparta
na sygnaturach
Sprawdzająca się w branży tradycyjna metoda wykrywania
zagrożeń oparta na sygnaturach.
Analiza zachowania przeprowadzana
przez Kontrolę systemu
Zapewnia ochronę proaktywną przed zagrożeniami, które nie
zostały jeszcze zarejestrowane w bazach sygnatur.
Ochrona w chmurze
Usługa Kaspersky Security Network (KSN) zapewnia o wiele
szybszą reakcję na zagrożenia niż tradycyjne metody ochrony.
Testy firm trzecich pokazują, że czas reakcji KSN wynosi
zaledwie 0,02 sekundy!
System zapobiegania włamaniom HIPS (Host-based
Intrusion Prevention) z osobistą Zaporą sieciową
Predefiniowane reguły dla ponad 250 najczęściej
używanych aplikacji redukują czas spędzany
na konfigurowaniu zapory sieciowej.
Obsługa wielu platform
Kaspersky Lab oferuje ochronę punktów końcowych
dla systemu Windows®, Macintosh® i Linux®, ułatwiając
pracę administratorowi odpowiedzialnemu za złożone sieci.

Nasze rozwiązanie to nie podzielony „pakiet”, ale jedyna prawdziwa
platforma bezpieczeństwa w branży.
Jedna Konsola zarządzająca
Z poziomu jednego panelu administrator może przeglądać i zarządzać całym obszarem ochrony — maszynami
wirtualnymi, a także urządzeniami fizycznymi i mobilnymi.
Jedna Platforma bezpieczeństwa
Firma Kaspersky Lab sama opracowała konsolę, moduły ochrony i wewnętrzne narzędzia – nie kupiliśmy tych
technologii od innych firm. Oznacza to, że ci sami programiści, pracujący z tą samą bazą kodu, stworzyli technologie,
które idealnie współpracują ze sobą. Wynikiem tego jest stabilność, zintegrowane profile, przydatne funkcje
raportowania oraz intuicyjne narzędzia.
Jeden koszt
Wszystkie narzędzia pochodzą od jednego producenta i są dostarczane podczas jednej instalacji — nie musisz
więc przechodzić przez nowy proces sporządzania budżetu, aby bezpieczeństwo postawić na równi
z celami biznesowymi.

NIE WSZYSTKIE FUNKCJE SĄ DOSTĘPNE NA WSZYSTKICH PLATFORMACH.
Więcej informacji jest dostępnych na stronie www.kaspersky.pl
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