
 KASPERSKY SECURITY 
CENTER
Gerencia todos os aspectos de endpoints da Kaspersky Lab, o servidor de 
arquivos, o dispositivo móvel e a proteção de infraestrutura virtual, a partir deste 
console único e poderoso.

Gerenciamento. Escalonável. Flexível. 
Se você gerencia dez endpoints ou milhares em uma infraestrutura centralizada, distribuída ou mista, 
o Kaspersky Security Center é projetado para tornar mais fácil instalar, configurar e gerenciar nossas 
tecnologias de segurança abrangentes - a partir de um único console. Permite facilitar o gerenciamento 
de dispositivos móveis em várias plataformas, a verificação de vulnerabilidades e um gerenciamento de 
correções mais eficaz. Controla os dispositivos e aplicativos que podem acessar e executar em sua rede.  
O Kaspersky Security Center suporta as tecnologias de segurança e gerenciamento de várias camadas que 
podem ser ativadas a partir do mesmo console fácil de gerenciar. 
Do crescimento de um negócio menor para o gerenciamento de um ambiente de TI altamente 
complexo, o Kaspersky Security Center torna fácil escalar e ativar novas ferramentas e recursos, 
conforme suas necessidades de segurança evoluem. Cada nível progressivo permite mais recursos 
de segurança e de gerenciamento de sistemas a partir da mesma plataforma - dependendo de suas 
necessidades de segurança. 

Kaspersky Endpoint Security for Business: Níveis progressivos e ricos em recursos

Antimalware Controle de app, 
Dispositivo, Web

Segurança  
móvel

Criptografia  
de dados

Gerenciamento 
de sistemas

E-Mail, Web e 
Colaboração

NÚCLEO ✔
SELECIONAR ✔ ✔ ✔

AVANÇADO ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
TOTAL ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

SEGURANÇA ABRANGENTE. CONTROLE COMPLETO. 
O gerenciamento centralizado de segurança 
melhora a visibilidade, enquanto simplifica 
os custos e a eficiência da administração. O 
Kaspersky Security Center (KSC) Inclui tecnologias 
e ferramentas que juntas oferecem uma plataforma 
de segurança de prática recomendada e integrada:
•	 A Implementação, configuração e 

gerenciamento de segurança de endpoints 
garantem segurança atualizada de todos os 
endpoints e dispositivos na rede.

•	 Controles centralizados de Web, aplicativos 
e dispositivos ajudam a gerenciar e restringir o 
uso de dispositivos, aplicativos ou navegadores 
da Web indesejáveis ou inseguros.

•	 Uma camada adicional de segurança vem com 
funcionalidades de criptografia gerenciadas 
centralmente para ajudar a combater a 
crescente ameaça de perda de dados através 
de roubo do dispositivo ou ataque de malware.

•	 Segurança e gerenciamento para 
dispositivos móveis permitem o 
gerenciamento centralizado de várias 
plataformas e dispositivos do mesmo 
console como outros endpoints, aumentando 
a visibilidade e controle sem esforço ou 
tecnologia adicionais para gerenciar.
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Como comprar

O Kaspersky Security Center vem incluso como 
componente de cada nível dos recursos do Kaspersky 
Enterprise Security for Business.

•	 Verificação de vulnerabilidades e 
gerenciamento avançado de correções 
permitem rápida detecção, priorização e 
remediação de vulnerabilidades de um 
local central. Os administradores têm 
controle completo e informações sobre as 
vulnerabilidades; correções e atualizações 
podem ser entregues automaticamente, 
em tempos mais curtos1, aumentando 
a segurança em toda a infraestrutura. 
Funcionalidades de gerenciamento 
estendidas para automatizar e centralizar 
recursos de administração de segurança de 
TI como inventários de software e hardware, 
criação de imagem, distribuição de software 
e solução de problemas remotas.

•	 Suporte para endpoints, máquinas móveis 
e virtuais - gerencia a segurança em 
todo o seu ambiente a partir de um único 
console, facilitando um maior conhecimento, 
visibilidade e controle sobre tudo. 

UMA PLATAFORMA DE SEGURANÇA 
INTEGRADA
Desenvolvidas internamente, as tecnologias e 
ferramentas de segurança da Kaspersky Lab 
formam uma plataforma integrada com base 
em uma base de código compartilhada. Cada 
tecnologia é projetada para trabalhar com as 
outras, oferecendo estabilidade, funcionalidades 
políticas integradas, relatórios aprimorados e 
uma interface intuitiva e fácil de gerenciar. 

1   Teste de soluções de gerenciamento de correções encomendado pela Kaspersky Lab e executado pela AV-TEST GmBH (Julho de 2013)

PRINCIPAIS RECURSOS E BENEFÍCIOS
•	 Pronta instalação, configuração pronta 

para usar. 
Particularmente útil para pequenas empresas 
com equipe de administração de TI limitada, 
que nem sempre têm os recursos para 
executar tarefas de configuração adicionais. 
Siga as práticas recomendadas prontas para 
usar com as políticas pré-configurados da 
Kaspersky Lab, ou crie as suas próprias. 

•	 Redes heterogêneas dão suporte a  
Windows, Linux, Mac, Android, iOS, Windows 
Phone, servidores e infraestrutura de desktop 
virtual são todos protegidos e gerenciados a 
partir do mesmo console.

•	 Segurança escalonável para empresas de 
todos os tamanhos. 
Suporte para até um milhão de objetos do Active 
Directory, juntamente com o controle de acesso 
com base em função e perfis de configurações 
permitem flexibilidade em ambientes 
complexos. Integração com os principais SIEMs 
para relatórios e segurança. Integração com 
sistemas NAC externos, incluindo Cisco NAC, 
Microsoft NAP e servidor SNMP.

•	 Suporte remoto a escritório. 
Otimização de tráfego e distribuição flexível de 
correções. Uma estação de trabalho local pode 
atuar como o agente de atualização para todo o 
escritório remoto, permitindo a implementação 
remota com menos tráfego à sua rede.

•	 Relatórios aprimorados. 
Variedade ampla de relatórios personalizados 
e integrados. Filtros personalizáveis   para 
todas as listas. Filtragem dinâmica opcional e 
classificação de relatórios por qualquer campo. 

•	 Console da Web. 
Permite gerenciamento remoto seguro de 
endpoints e dispositivos móveis. 

•	 Suporte a virtualização. 
Reconhece máquinas virtuais e facilita o 
balanceamento de carga durante operações 
intensivas; evita o desempenho enfraquecendo 
"tempestades" de antivírus. Tudo a partir do 
mesmo console de gerenciamento.

•	 Adequado para provedores de serviços. 
O Kaspersky Security Center oferece 
suporte a licenças com base em assinaturas 
B2B. Número ilimitado de servidores de 
administração virtuais e gerenciamento 
remoto via console da Web permitem fácil 
gerenciamento de várias empresas clientes. 


